
Usloľiiiviliu: 9843009914 Allianz @ 
Slovenská poisťovňa 

Poistenie vozidiel 

Poisťovatef 

Poistník 

Rodné číslo/IČO 

Priezvisko 
/obchodné meno 

Meno 

Ulica 

Obec 

E-mail pre elektronickú 
korešpondenciu 

Allianz - Slovenska poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obeh. registri 
Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vložka č. 196/B 

305065 Telefón 0220205101 

.Mesto Senec mestský úrad 

Titul pred 
menom 

Mierové nám SQp.c. 

Senec 

Poistnikje: 

Kontaktná adresa 

Priezvisko 
/obchodné meno 

Meno 

Ulica 

Obec 

Vlastn ík vozidla (I*I*I ««i»*»*.'k p 0 * ^ "^ «*/(KO"*Í1 

Rodne číslo/IČO 

@> 

FO D PO X živnostník-FO platitel'DPH 

Heslo 

Priezvisko 
/obchodné meno 

Meno 

Ulica 

Obec 

Titul pred 
menom 

Súp.č. 

D r ž i t e ľ ím**»vpíi[B<*f.ji(jeMjSrr/odQsoliypúBín*j) 

Rodné číslo/IČO 

Priezvisko 
/obchodne meno 

Meno 

Ulica 

Obec 

Titul pred 
menom 

Súp.č. 

Titul za 
menom 

Or.č. 

PSC ,90301 

Titul za 
menom 

Or.č. 

PSČ 

Titul za 
menom 

Or.č. 

PSČ 

Titul pred 
i nenom 

Súp.č. 

Titul za 
menom 

Or.č. 

>SČ 

Vozidlo 

i"C 

Značka 

Kód zo 
sadzobníka PZP 

Rok výroby 
/ dátum 1. evidencie 03 03 2009 

Číslo osvedčenia 
o evidencii (TP) SC963531 

SC953CC |ŽÄŠ VÍN ZA91004S080A33747 Kategória vozidla N 

BSI 
Obchodný názov, 

typ, v.snant, verzia 8 J -'UO 

Zdvihový' objem 
valcov (cmJ) 2970 Výkon motora 

(kW) 

Farba .Oranžová 

74 

Odtieň 

Druh 
paliva NM 

neutrálny 

najazdených km , 3 5 0 0 0 

Metalíza • 
Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kq) 3501 Počet miest na sedenie o 

(sedadiel) I 



KASKO POISTENIE (A., B.) 

Príloha k poistnej zmluve 
(č. návrhu / č. zmluvy) 9843009914 

Nov,] 
poistná zmluvd 

DT-kod 
zamestnávateľa 

X Návrh zmeny 
poistnej zmluvy 

RČ/ IČO 
poistníka 305065 

DT- kód zamestnanca 
/ získatelšké číslo 

VOZIDLO
 E v i d e ^! S C953CC v:-} ZA91004S080A33747 

Ak má vozidlo iný druh ~~i ra M p 
použitia ako bežná • • ' ' 

prevádzka, uvedie aký:' 1 ' ' 

Začiatok KASKO 
poistenia od: 

Poistenie 

Prvé poistné 

24 02 

na de' iu neurčitú X 
2013 

na dobu do: 

bankovým 
prevodom 

poštovým \ s 
peňažným | / \ . 
poukazom 
poštovým 

00 00 
Deň dojednania zmeny 
poistnej zmluvy: 

Spôsob platenia 
bežné 

poistné X jednorazové 
poistné 

v hotovosti 
Inkasný 

doklad : išlo 

e i 

Ďalšie poistné b a n k 7 m i I peňažným [ y inkasom 
H prevodom | _ | poukazom Ľ _ J z úctu | | 

Predčislie / Číslo účtu 

/ 

Kód banky 

X 
A. Základné poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla 
v dôsledku havárie 

[wl Doplnkové poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku 
£%] živelnej udalosti (k poisteniu A.) 

B. Základné poistenie skiel a vybraných rizík 

Doplnkové poistenie pre pripad odcudzenia (k poistení J A. alebo B.) 

Spoluúčasť 

Poistná suma (cena) 
vozidla určená poistnikom 

5%, mín, 
66,39 EUR. O- b% min. 

6r-,97 EUR 
10%, min. i v 20%, mi, 

331,94 EUR . £ M 663,88 EUR 
n. 30%, min. f 
K | | 995,82 EUR | 

Iná i EUR 

39 105 78 

Kód vozidla 1062 

Stupeň bonusu 

Cena vozidla je uvedená s DPH, ak nieje 
k'ižikom označené „Cena vozíďa bez DPH", 

Cena vozidla 
bezDPH 

Percento 
poistení-

Sadzba poistného 

Dĺžka rozh.doby 
v mesiacoch 

Ročne poistné 
v EUR 

Ročné poistné 
'' Ji índ. bonu e "EUR 

508 

508 

37 

37 

Dojednáva sa územná platnosťSRi ČR, ak n i e j e Územná I w Koeficient za druh u I Í r i 
krížikom vyznačená „Územná platnosť Európa". platnosť Európa |^ použitia vozidla \_ J ; [^ 

-násobok 
Ročné 

poistné v EUR 508 37 

Vinkulácia poistného plnenia: 
• 

Zrušenie platnej vinkulácie: 

Výbava vozidla 

Značka a typ auturádia 

CDmeni i • navigačný systém 
(pevne zabudovaný) D disky kolies P 

' "atin | z láhkých zli 
xenónové 

svetlomety D kožené 
čalúnenie D 

Iná výbava/popis samostatnej 
technickej jednotky 

Informácie o kľúčoch / ovládačoch od vozidla a zabezpečovacích zariadení (vyplnene na základe informácie uvedenej poistnikom) 

Mechanické zabezpečovacie zariadenie - značka, typ 

P " t f l a l kľúčov ,„ servisných i kľúčov od zabezp. 
o c e ^ ' od vozidla [^ | kľúčov | ' zaiiadení od alarmu 

imobilizér 
v kľúči 

ovládačov i,-, I 

imobilizér ss Poistná suma povinnej výbavy v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými predpismi je 200 EUR. 

Doplnkové poistenie pre nadštandardnú výbavu vozidla (k poisteniu A, alebo B.) 

Nadštandardná výbava Poistná suma určená poistnixom v EUR Podľa faktúry / cenníka 

Spoluúčasť 

Celková poistná 
suma v EUR 

5%, 
66.39 

i, min, I I 10%, min, f I 
9 EUR L 331,94 EUR 

Sadzba[ 
poistného' 

% Koeficient za druh '-násobok 
použitia vozidla |_ , 

Ročné poistné v EUR 

Doplnkové poistenie f inančnej Obstarávacia P 
straty (k poisteniu A.) cena v EUR | 

Dojednáva sa doplnkové poistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti z primárneho Bez náhrady spoluúčasti 
poistenia, ak nie je krížikom vyznačené „Bez náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia". z primárneho poistenia 

Obstarávacia cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je Obstarávacia cena 
krížikom označené „Obstarávacia cena vozidia bez DPH", vozidla bez DPH 

Vinkulácia potstného plnenia: O 

Doba poistenia 3 roky 

Ročné poistné v EUK 

4 roky 5 rokov 

Zrušenie platnej vinkulácie: D 



Doplnkové poistenie 
náhradného vozidla 
(k poisteniu A.) 

Poistná 
suma 33,19 EUR 49,79 EUR 66,39 EUR 

Poistn Doplnkové poistenie 
batožiny suma 
(k poisteniu A, alebo B.) 

331,9í EUR 663,88 EUR 995,82 E U f. 

m no n m 1 Doba prenájmu náhradného c . . 
8 2 ' 9 8 E U R , | vozidla 5 d m 

Ročné poistné v EUR 

327,76 EUR T 1659,70 EUk 

10 dni 

.1 
Poistné pineme 
za jednu vec je max. 200 EUR. 

Ročné poistné v EUR 

Doplnkové úrazové poistenie osôb vo vozidle (k poisteniu A. alebo B.) 

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu 

Poistenie pre prípad tn/a!ých následkov úrazu 

Poistenie denného odškodného pri pobyte 
vnemociiiu 

Poutenie denného odškodného počas doby 
nevyhnutného liečenia 

Poistná suma 
na jedno sedadlo v EUR 

Poistná suma 
na jedno sedadlo v EUR 

Poistná suma 
na jedno sedadlo v EUR 

Poistná suma 
na jedno sedadlo v EUR . 

Ročne poistné v EUR 

Ročné poistné v EUR 

Ročné poistné v EUR 

Ročné poistné v EUR 

Ročné poistné spolu v EUR 

• Úrazový balík Ročné poistné v EUR ľa úrazový balík 

J , 

Doplnkové havanjné poistenie pri výkone vybraných 
pracovných činností (k poisteniu A.) 

Spoluúčasť 10%, min. 331,94 EUR 

Sadzba poistného Ročné 
poistné v EUR 

Celkové ročné poistné pre poistenia dojednané touto prílohou v EUR 

Úprava poistného 

LZ3020 

Poistné obdobie X polročne D štvrťročné D Lehotné poistné v EUR 

I Zvýšenie / Zníženie poistnej sumy vozidla z dôvodu pripoistenia/vyradenia doplnkovej výbavy 

Doplnková výbava 

508 37 
Celkom 

20 

406 :U 

Poistná suma doplnkovej výbavy v EUR Podlá faktúry / cenníka 

Poznámka 

V/iJdiujem a cv-DJirn podpisom polvfilzujem, íe v zmysle ľďkanj t 297/2MS Zx. o ochr*nr prtd Itgalhziťiau prijmw z trestnej činnosti J uchrjne pred hnafidcninlm lerwiirpij j o zmene » (íopiftenE niektorých zilfonw v znenJ neslcorsich 
predpisov pwiCfiu zmluvu uzáverám vp íAisTnam mene. Afc uzáverám poiäinú zmluvu v mírw inej osoby, údaje o (ťj'ta osobe (mena J priezviska/obeti adné meno, dSíum rurodeni^ reip. rodné cisJe/lCOr byídľisfco/sídPa1} uvädíarn v časti tohto 
dokumentu s n i v o m "PtEnsímlu'. 
Tento i í i^ummi je yytioti^nýsiTrgdivyhoiijTtf^ ubJfSppnicwaleljpaisTrinŕJopfäwenýzäsiupHiKHiŕciVítŕľj obdrlia Sfiídýjednu käpu. 

" p o d p í s a n é " „podpísané" 



Rekapitulácia poistného 

PZP 

Prvé poistné v EUR 

za podmienok uvedených v prílohe Povinné zmluvné poiítenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)'" 

Moje auto - KASKO poistenie 

KASKO poistenie (A, B.) 

KASKO Total 

za podmienok uvedených v prílohe Moje auto - KASKO poistenie"' 

za podmienok overených v prílohe KASKO poistenie (A., B.)1' 

za podmienok uvedených v prílohe KASKO Total4' 

Prvé poistné spolu v EUR 

406 

n 
•

Krátkodobé rozšírenie územnej za podmienok uvedených v prílohe 

platnosti KASKO poistenia vozidla Krátkodobé rozšírenie územnej platnosti KASKO poistená vozidla>J 

Dátum podpísania dokumentu zmluvnými stranami: 

406 

70 

70 

Jednorazové poistné v EUR 

20 02 2013 
Pozridnikd 

Infoŕm4cie pre poistrlka o založení sluitry DO JviMieram konrjrirtnťt ť-madovej adresy ii potSIlA pumnou 7rniuuou Poistenie vaíiduH ľrwJli •i'uzbu elrktjonrckej toreipondenue (daJej len ,slufba ErC) a zároveň prcjivi súhlas s jej poskytovaním. ZWHbŕtia 
korešpondencie dt-k^anickou ŕarmou nicj-psrioplatnené. O zmenu i zrušenie ilu>by mazepotslníkporiadaťruvleLkýqh predanýchmiestach poislovaleb alebo prostredníctvom intemťtovej^jánkyvAvvv.airian7sp sk. Založenie. zmenu iíruíenle spôsaíiu 
zastelama korešpondencie eiekTronickou formou vykanJ p q t r t w w t f b a íbyioŕného odkladu. O dAtume úŕinnoitc založenia. zmeny alebo zníženia. säuíby EK tu de pastnik informovaný polovou iliieSrou alebo e-mafiom. Ak poiflník uvedie he\lar 

korešpondencii zJ-irelarj elektronicky btld e skomprimovaná pratyarram WinZip 3 bude ju moíne ctvant ti pa zadaní hesla. V prípade. f e poistpik zabudne hes lo j e potrebné navíríviť predajne mtesia pOfít'ovareľa i'eba fcontaklovaE Infalinku 03ÚÚ T 22 222, 
kde mu bode po overení totožnosti heslo czrkámesié, 
Zmeň* v poistných podmienkach o spôsobe danjiov»nn písomností: Air d poivcmk zradí službu eŕekrrcniqkej korešpondencie. poučoval d mu bode zasielal prostredníctvom e-mailu [elektronicky) praví df Iný kor*Iporidencŕu podlí nim zvoleného intervalu 
pEaltry poistného a m* m ona d n u tcweípmiden cru. \ výnimkou korešponde nae, na ktoreipievZalic je potrebný prtwd/ujôti podpli pyMslnOca ojej prevzatí alebo pn ktorei z jei povahy vyplýva nevyhnuCnosťdanJÍit ju inak ako pi ostrediTKtvom emailu (službou 
EX hudú napnVlid doručované; ycdpis na úhradu pestrého, oznámenie o íikvidäoi IkudoVf j udilcsii). Potstnik uzavrelim poistnej zmluvy, ktorou zároveň j r i j ^ i službu EK k tejto poistnej zmluve, potvrdzuje, že si je vedomý ráno. Že úd momenlu aktiváae 
iliŕíty EX mu bude korešpondencia. Vu ktorej prevzaiiu nieje potrebný podpis porstnika. alebo ktorej povaha to umožňuje, zasielaná elektronicky. Poíslnik t* takou poiíinou imluvou, zároveň zaväzuje hlásiť kaŕdú zmenu t-rrjilaveji adresy. Povinnou mlania 
koteípondencŕe poislnltovi ilektronJckv je splnená je| odoslaním na e-mailovú adresu pc*stni*a Potitúvaiel nejodpnvedá za cŤiybrit Hdancc^edrinUSfýrJi údajov pniir-riftom, ZilorťfiFm sJožby Bi nedochádza k zinifcu potfrriertok doručovania dohôdnutýnti 
pre knrcipíndcľKJU daruto^flU proíuredníctvom púíty. 

* PIPÍPOVÍIVUĽ anfej'i^t peinfriit iwJpowdpcuti ZÄ ikedu ipôsoísefiú prevädíttau motoravého vozidla-) sä nadiV^eobetnýmu poiítnfými podmiefikarni pfe povinné imiuvné poistenie zodpovednojú ía íkody 5pôwbeníj prevádzkou mWQrrruéhn vozidia 
rodria 15.10.2012 a Oidbitnýmí porotnými podmienkami píepírviňnérmíuvneptHUpniEígdpíjvedfiaiti ZJ íkddu ipäTobínúprevidikc-tjmrjtorovŕhrj Väjidta;a dna T5.1 p 2012 v^iim^h panitivatérom 

LWHODA K FC^NNÉMJ Zf^OAfNÍivlU POISTĽNW ZODPWEDNOST1ÍA ŠKODU 5P&OEEWÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

ÉLL 
^rjtitnlk [ýiriú iŕytiljiu^e. že bcí pred pred!oíefiírn návťhu na u/avreiie poiítnef zmJ'jvy poistavaierom poutľný n uiianovmiach § 9 od s, í a 5 n ndjs, ] 2 TíVona Ĺ 3SI/2CW1 Z J . a pownnom zmJuvnacn poiileni zodpnvednoHr za sltarJkj spôsobenú 

Cáriiilíoy nworové+vjvozidtJ v znení neskúfíích predpisov a <h význame. 
__íA ia zavazu[e poskytnúc oam*iJ(or do olamthuj podpísania návrhu ru ijidvrenr poisinej zmluvy poî ťovaEcrovH pravdrvé B úplné informácie o; 

zámku puFsií^d ľodpoverlrKiEti ZÍ škodu srÄiobenú prevádzkou motor pvéno vozidla ider-rifilioviinehn vnávrnuna uzavrelie poiiírie| znnlijvv poča^ poiirneno obdobia pre nepéatenie potsuwhw u bekn poistovaíela'. 
enutencii poltenej ymluwy uzgwrtej i iným poíicovatdom rýlfjjúct-j. ja púni?n.i zodpovednosť ZJ ikndo spšiobenú prevádzkou rrwíoroveno vozidla ddejitíhtcrvéinéíio v navrhti na uzavretie poctivej zmluvy a o poretných obdobiach doiednsnýtti 
v takcf to poiflnet zmruve. 

a ii. 
1. Pokul poismFk pnruíiF svn|r pavinno^ľi uvedené v či. 1. bode 2. tqta iíuhody i v drklHku u n «i n n*TPi zákona E. jsl/2001 Li o povinnom zmluvnom poisieni lodpírwdno^ti i.-\ £kodu spčíobenú prevádjknj motorovrho vazidla v znení ntflkortkh 

pf«lp(scv uveder-ých v ČI. ľ bode l.iejig dohody bwdí- j>o.ntn j zmŕuva mednuai^ŕovaielnm a potomkom uzavrecá akcfpiov.iním návrhu na uzavr/eue pôstnej zmluvy nepltcná, nvaztje » pot si nik na písomnú výzvu po ist'ovatefa da 14 dni ad Jej 
doftJÍenia wJiradt poiiťovatelov zmluvnú pokutu vo výSít 33,T9 EUft. 

2. Pfflvtovatri'ipoiiiinikudtjiiídti, ítpolPirpoinWateítMvinita 
započítanie svojej pohľadávky oproti pohľadávke nciLjtrit.i na vátnire pLiiieh /aplaipnych ak n poistne, J CD hej níiíídy ittBa, B msáta s|>lacriosťzáv4Zí(u poiitnŕka na úhradu zmluvnei pokury. 

Cl. I1L 
Táia d"uhudd <J uUvie ra íku Íarr oítatná dn>hodar kturej platnou nit je viäľani n.i platnosť potsln rj zmlLivy uzavretet medzi pQiít'avaldbfn t poi jtniknm akceptovaním n jvrhu na uzavt etiť poistnej zmluvy. 

ľ| Máp aulo- iíASŕíOpoislenií 5*nadtVSfDbftnyrrti uorstn^mi padm^nkarm preK^SKO poistenie Voziítrl - fvkj(e auta zodrw 15. ID.2Q12 i Oiobtnýmr pôstnymi podmienlUT.i ^u KASJÍO poiiterau vojidiri -Moje*uTo zo dňa 15.lu.2U12 vydaných patiťavJteľom. 
"KA5JÍO poistenie (A., B.) a Krátkodobé rozšírenie- územnej platnoiU KASKO poiíienia vozidla u nadi Viecbetrvýtni poistnými' podmienkami pre pwítewe moterovýth: a pripojnýth vozidiel - WSKO zo dňal 5. S0.2012 a Diobtcnými pojsinymi podmienkami 
I; poisteniu motorových s pripojtTi-ch vozidiel - KAS.c'O t& dň* T b 10.2'lí 2 vydaných paiiioiHte[on\ 
" KA5KO Tnidä ia rudí v^e-ntecnymr poulnymi podmienkami pfe poistenie KAÍ JÍO Total zo dňa 15.10.2DT2 vydanýdn paifloval eíom. 

vy>léienie poístnlVa o oznámenE poistných podmienok; 
Poistnľk vyhlasuj*1, ÍP mu pnutnŕ podmienky, ktorými Í* poisiňnia dojť-dnané prosíredrsiíTVúm rohro dokumentu riadia, holi oznámení* predloŕ#nlm jrh výtlačku, s ktofŕhn t]b*ahnm &a n<ŕd podpísaním r^hco dnkuíme'ncu oboznámil. Fni^lriík 
hene na vedomie, že poistne podmienky, ktorými •.* natjia pohstenŕa dojednane- prostredníctvom lohlo dokumoniii, iú mu v písomnej podobe k dispozFrji na verejne dostupnej intemelovei stránke poisT.orvai.ela vvww.aJNaoziip.sk a-kc aj 
na predatnýcti miestach pgis[gvaitHj. 

Špraccvanie osobných údajov: 
Poiitrnkje pcvinný poistovacdovi poskytnutá umožniť zístrať kapšrrA'iíiim, ikenavanim aľebo iným zaznamenávaním ou>úné ú(fajerako a| daJšie údj[E poíadovjne iJOHtovatelbmi v zmysJe zákana i G/2Dtí3 Z.j- o poislbvníttvei a imene a dopJpenl niektotých 
zíkrjnovv znení neskoriich prtdptíov. PutMmk týmtoYvWaiuje. že [e oboznámený sovietkými skuitiínoitami vypíývajúcimi z 4 10 odl. T zikona ŕ. 42íyjBTJ2 2_z, o othrane osobnýrJi údajov v znení neskoriich predpisov (dáJej len "lákon o othrane osobných 
údajoVJL Ponfnik dáví poisťovatefovi UJhjas iu ^pnitupnovanim/paskytOväniim [ýtMo údjjov rrelim stranám i í JLÍI spracúvaním tretími •Hranami v íúvisjosti SO iprávou poistenia. liksndádOU pcnStn t̂h tldaloitl a ianlením Súhíai U iídľ̂ UfC na dobu 
do vysponadania všetkých záväzkov vyplývajúcich j poistnej zmluvy a počai certo doby nie je možne ho účinne odvolnt. Pre prípad, íe sú v poistnef zmluve uvedene nsobne údaje inej osoby, pomnílf vyhlásme, íe dorknuce gioty ktorýtb osobné údaje poskytol, 
udeoli predchidzarjúci písomný súhlas so ipracúvanim svu|ich osobných údajov na úŕetypotstnej zmluvy. Poismik je povinný preukázal poisťoval efovi kedykofvdt na jeho žiadosť, íe dispomJ|e uvedeným pisnmn/m iúní*íom dotknúcich oíob. Zároveň poaitr.ik 
Udtfute SÚhlai W ipíflCyrtflííri atabných údajciv. r-a iT\aíkelifiigow úícly. ktorý JP nfir^vrvrný lirtlykofJťlt advalflí. Ma ijíT+y witttftŕnýr.h sluľteb je oprávnená ipiatúvať MOtin* Údaje dotlnutých osôb Ipolciínoít Mondnl Ailis«nct s.r.n.r lan'mnjcova Í&9&/T <h. 
T70 OÚ Pražia 7. ktorá podniká na úiemŕ Slovenskej Pepiitdiky prustreánir^rom VondtaJ Assŕuance s.r.o., organiijŕnji zlužka, Cajakova lfi, 011 05 Sradsíava-. ípolocnost Tatra eillrng, s.r.o., HodJovo nímertie 3, SI T 06 firalisliva, |ŕO: 3SS10S72, j,e oprávnená 
spracúvať ctaíov# výdupy í osobnými údajmi pre styk s klientmi. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných <tAä\o* sú upravené v § 20 zákona o ochrane osobných údajov. V pripjde, ze má poisíovateí podľa «J<ona o ochrane osabrrých údajov 
ojrw movaciu povrnnosl' voá dotknuf ej oiobe, cic o oznímovaci* po^nno H móíe byť s plnená a; tak, íe sa daný oznam uverejni na priši uínef internetovep stiä n ke poni'ovatera. 

vyhlásenie poistnľú: 

FcisCrík vytiiasure a svojim podnikom píUvrdztije. že víecky uvedene údaje sú úpJné, pravdrvé a nejandŕal fsadnuj skutočnosť týkj[úcu sa poutenia drnecruného pfosirednícivcim nivrbu ru uzavrie pcjtsrnej zmluvy, fŕ jp. poisjnou Zmluvou Qalei potu nik 
vyWasuje, Je vozujlu rve je pnuŽMrie na *ié úVJely ako je uvtrdení v ndnfitl na uzjvfeoc poistnej ímľuvy, resp, v polil nej zmlove, íe je vybavené poiítovatetom vyžaduvanýTAi zjbeipefuva-Ltmi ianademami 3 okrem uvedených Idúčov a ovlídačuv od VUZLJIÍ 
a íJtseipečc-jäoch zariadení žiaden dälíi klúŕ am Dv4ádaf od vazŕdFa a zabezpečovacích zariadení pn> nasobudnuii vozidFa neobdržal a ani nemá k dispozícii. 
Poistnľk berie na vedome, U k ujavretw poiiLnej zmluvy, Morej predmetom jr P2Pr docnáďza aí akceptáciou návThu- na uzavreté poislne] zmluvy poistovateľom, Za n jvrh poistnej zmluvy PľP a považuje riadne vyplnená priloha Povinne zmtuvné ptusTenie 
ľodpOVedrosEá a škodu bpnsobenú prevádzkou motorovdio volila (P3P) omaíena v zanlaví niJío .Návrh novej poulnej zmluvy" 1 pripojenom podpisom poi^tnika a oprávneného záseupoj poiitOvateĎ. Aicepláciu n^vrhui poisinej zmluvy PZP poťiťúv.nH vykoná 
doniŕenfm poistky pre PIP í patvrdeflim o poistcn/a Jelenou ka.nou Uvedené nemá vpryv na placnost predbežného poistenú iodpovednosu. P«ítnlV zároveň berie na vedomie, že k uiavretm potnej zmluvy, predmetí^n ktorej je Moje auto - KÄÍKU 
poiucnieyKASKO pufSten*e {A, B-J/KASKiO Ttffjd/KíáikodoW fOzíítenie územnej ptatnoati KAStíO poisíenia vozjdla docn4dza podpiunim priíluíne; fxflcJiy označenej ako >Jova poutná zmluva' nhoma zrntuvnými Hranami fpmrtnŕifnm a aprývneným 
ii i l«ptam poiitOvileb). PoiilrTVatel fjotilmkovt ako potvrdtľnír? lakŕ îoLo ijŕiVTCtia poitLrtq ímíuvy danjä pottlku pte doiednarví pontcni*. Poiítnik 1J OOisiený b*fú na vedomn.L, ic počflí plalnssti pôstnej zmluvy maít poiHovitel uhrídič pulilni ai 
do výUry 100% ročnehu uu.stnéhc- omľjcíiaiúceh-: iz EefhnikVú austencuj vozjdljm poskytovanú v zmysle prisluín/rih Mieobecnýrri podmienok pfe poikytovanie i l j h r b Mondial Assiirjnce v PZP a vKASKÚ poistení. Pufťovateľbude poistnika inľurmovjť 
o prípadnej zmene výšky poskytruie^ ijhrady. 
Fditnft ii roveň benrna vedomte, ie prcKirednlctirsm pnloh Povmne zmJmné poiítenie za ifcodu spôsobenú prevádzkou motorového vojidlah Moje w l o - KAao poistenie. KA5KQ poistenie (A.r B.) a KA5KQ Total more vykonať aj zmeny potsteni dojednaných 
v rámci Poistenia vozidiel. Zmena v takomto prípade nadobudne ú^nky a í rj základe písomného oŕnámen; 

Tento doínjrnerri .e vyhotovený v irorh vyhorovemach. [eden onojnál a dve kópie, pnŕ'om ongtnät obi 
ru uzAfebe poisinej jrriijvyr r?5p. pned uaavreíjm potíinep zmluvy, cbníniTTŕný Í ichobidrhem, a j ť 

ímeny potstovateľom. 
zástupca poisťovateí̂  ohdrjw kópiu. P-pî Jnik vyhlasuje a svojFm podpisom pot^zuie, i 
o podrnunludi uzavretia pcsinei zmluvy. 

Ľ••• • !•:: . . i r ' ' v i v í 

podpísané' 
-podpísané" 

http://15.lu.2U12
http://poisT.orvai.ela
http://vvww.aJNaoziip.sk

