
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
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Poistka číslo: 801 936 7188
Číslo návrhu: 9860589031
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla

Poisťovateť: Allianz· Slovenská poisťovňa, a. s.
IČO: oo 151 700
Dostojevského rad 4,81574 Bratislava 1
Okresný súd Bratislava l, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

Poistník: Obec Brestov
IČO: 00326844
Brestov 99, 082 05 Brestov

Vozidlo: Továrenská značka, model a typ:
Evidenčné číslo:
VIN / číslo motora:
Druh vozidla:
Rok výroby:
Počet miest na sedenie:
Zdvihový objem valcov:
Celková hmotnosť:
Výkon motora:
Farba:
Číslo OE:
Druh použitia:

KRAMER
POZ364
348017931
Pracovný stroj
2019
1
1496 ccm
2250 kg
27 kW
ŽLTÁ
TB215021
B - bežná prevádzka

Dátum uzavretia:
09.01.2020

Začiatok poistenia:
09.01.2020

Poistenie na dobu neurčitú

Limit poistného plnenia:

Bonus:

škody na zdraví a usmrtením
vecné škody a ušlý zisk

5240000,00 EUR
1050000,00 EUR

5%

Ročné poistné: 70,30 EURPoistné:

Poznámka:
Poistná zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Splatnosť poistného je v prvý deň poistného obdobia.

Všeobecné ustanovenie:
Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. a osobitnými poistnými
podmienkami k nim.

Kontakt: maklér Respect Slovakia, s.r.o, tel. +421337741847,
bezplatná Infolinka: 0800122222

Dr. Agata Aniela Przygoda
členka predstavenstvo
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, dňa 28.01.2020

Ing. Jozef Paška
člen predstavenstva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
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Číslo návrhu: (/ Alli nz @)
Slovenská poistovňa

Poisťovater
Poistenie vozidiel MOJE AUTO

Poistník
Rodné číslo / IČO 100326844 Telefónne číslo 1+421517781118~========~--------==============~ 

1 Obec Brestov
Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: OO 151 700,
IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka Č. 196/B

------- ------.-------------- ----- --lTitulpred ------ -- --------, Titul za
J rn~nornL_ ~menom

Adresa trvalého pobytu / sídla / miesta podnikania (ak je poistník podnikajúca FO)

Ulica IBr~!OV . . . __.. JSúp.č L _
Obec

E-mail

____ l Or.č. 1_99__ __J1

J PSČ [082_05_----,1
- -----l Pre službu D

-- ---- n __ ----- - ------ - --- - - -- - --- - ----l :~~~~~~~~:~cie

PEO* (vyplniť v pripade, ak je poistník PEO) D
locubrestov

@ r~;pr~fi.sk -
Poistník je: FO D PO 19]
Kontaktná adresa

Obec

Doplňujúce údaje k podnikajúcej FO

Priezvisko c-----
-----------------~ 

[-- n • - - - ------ ----- ----- -- ---ISúp-č. L...I--_----_-__o _ ____Jlor.č. c__1__ ___.J

================---~==~ L ____j PSČL_[ _
Vlastník vozidla (vyplni so v prípade, akje odlišný od osoby poistníka)
Rodné číslo IIČO - -. ---·------1 PEO* (vyplniť v prípade, akje vlastník vozidla PEO) D

Priezvisko 1
obchodné meno

Meno

Ulica

Meno

Ulica

Obec

Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Ulica

Obec

podnikajúca FO D platiteľ DPH [J

--- ,Titul pred r-----------------I Titul zo I~=============-:=-- __ menom _ . menom .'-- ......J
Súp.č [------ ---i Or.č. " ----,

PSČt__1 __J

DIDátum narodenia D. ,-l____J

_j~~~~~dl J :~~~~
,-----------------------------------------~ 

SÚP_č·1 I Or.č. 1
_______ ......J

L _

PSČ ,--l ----'

Držiteľ vozidla (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od osoby poistníka)

Rodné číslo IIČO

Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Ulica

Obec

PEO* (vyplniť v prípade, ak je držiteľ vozidla PEO) D

~crn~..~.?~~i~~.~..~~??~_?~?_rl?_?_s~?._~_~zmysle § 6 zákona č_ 297/2008 Z. Z. v znení neskorších predpisov.



-
Vozidlo

Dátum uvedenia do prevádzky /1. evidencie [JQJ . [QIJ . 1 2020 Kategória vozidla 1 P~====:; 
EČ 1 POZ364 Kód zo sadzobníka PZP 1 sn Rok výroby 1 2020

VIN 100000000348017931 Číslo osvedčenia o evidencii (TP) INEDODANÉ
'-----r=======: 

Značka 1 KRAKER Počet najazdených kilometrov 17
~------------r=======~----------------------~======~ 

Obchodný názov, typ, variant, verzia

Druh paliva ~

Metalíza D
12250 Počet miest na sedenie (sedadiel) EJ

----------------------~======~------------------- 

Zdvihový objem valcov (cm3)

Farba Žltá~--------------~======~--------------------~ 

1'496 Výkon motora (kW) 127

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg)

Rekapitulácia poistného

M PZP za podmienok uvedených v prílohe Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
161 spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (pZp)l)

D Moje auto KASKO za podmienok uvedených v prílohe Moje auto KASK02)

Deň vyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy:

[JQJ . ~ . [ 2020 -l
1) PZP (Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla) 50 riadi Všeobecnými poistnými
podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 01.03.2019
a Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozid
la zo dňa 01.03.2019 vydaných poistovctelcm.
l) Moje auto KASKO50 riadi Všeobecnýmipoistnými podmienkami pre poistenie Moje auto KASKOzo dňa 30.09.2016, Osobitnými poist
nými podmienkami k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 29.03.2019 a Osobitnými poistnými podmienkami pre úrazové
pripoistenie k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 30.09.2016 vydaných poisťovateťom v prípade, ak bolo dojednané úrazové
pripoistenie osôb vo vozidle.

Prvé poistné v EUR[_=-=-~ ~
1 =oJ D

Prvé poistné spolu v EUR :_! 7__.J0I ' ~

Vyhlásenie poistníka:
Poistník zaplatením poistného vyjadruje súhlass týmto návrhom 110 uzavretie poistnej zmluvy. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje,
že bol s obsahom poistných podmienok, ktorými sa poistenia dojednané prostredníctvom tohto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy ria
dia, oboznámenýpred zaplatením poistného. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že bol oboznámený a zároveň obdržal v písom
nej forme údaje v zmysle ustanovenia § 7920 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Poistník berie na vedomie, že poistné podmienky, ktorými sa riadia poistenia dojednané prostredníctvom tohto návrhu na uzavretie po
istnej zmluvy, sú mu v písomnej podobe k dispozícii no webovom sídle poistovotelo www.allianzsp.sk oko aj no predajných miestach
polstovotelc.
Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé o nezamléal žiodnu skutočnosť týkajúcu sa poiste
nia dojednoného prostredníctvom tohto návrhu no uzovretie poistnej zmluvy, že vozidlo nie je používané na iné účely oko je uvedené
v tomto návrhu no uzavretie poistnej zmluvy, že je vybavené poistovctelorn vyžadovanými zabezpečovacími zariadeniami a okrem uve
dených kľúčov o ovládočov od vozidla o zabezpečovacích zoriadenížiaden ďalší krúč oni ovládač od vozidla a zabezpečovacích zaria
dení pri nodobudnutí vozidla neobdržal a ani nemá k dispozícii.
Poistná zmluvo no záklode tohto návrhu na uzavretie poistnej zmluvy je uzavretá zoplotenirn prvého poistného v lehote do 5 kalendár
nych dní od dátumu začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu. Ak majú byť no základe tohto návrhu no uzavretie poistnej zmluvy
dojednané poistenia s rôznymi dňami začiatku poistenie, postupuje 50 v zmysle predchádzajúcej vety podlo toho začiatku poistenia, ktorý
nastane skôr. Na prijatie návrhu na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné zaplatiť prvé poistné no bankový účet poistovotelc najneskôr
v posledný deň tejto lehoty. V prípade, že prvé poistné nebude zaplatené najneskôr v posledný dell tejto lehoty, návrh stratí platnosť, poist
ná zmluvo nebude uzovretá o poistné bude vrátené.
Za zaplatenie poistného sa považuje odovzdanie príslušnej sumy poistného v hotovosti oprávnenému zástupcovi poisťovateťa, alebo
vklad príslušnej sumy poistného na bankový účet poisťovateťa, alebo zadanie príkazu na poukázanie poistného v prospech bankového
účtu poisťovateťo, alebo podanie poštového peňažnéhopoukazu prostredníctvom Slovenskej pošty, o. 5. na poukázanie poistnéhov pro
spechbankového účtu poistovotelo, ok na bankový účet poisťovateta bolo na základe takéhoto príkazu alebo podania poistné oj pripí
sané.
V prípade, ak bude prvé poistnézaplatené v lehote do 5 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu, po
istenie sa vzťahuje oj na dobu pred zaplatením prvého poistného, tj. na dobu odo dňa a hodiny začiatku poistenia uvedenéhov tomto
návrhu do dňo zaplatenia prvéhopoistného. V prípade,žeje dohodnuté platenie poistného v splátkach, poistná zmluvo podlo tohto návr
hu no uzavretie poistnej zmluvy vznikne už zaplatením prvej splátky poistného.
Poistník zaplatením poistného berie na vedomie, že poisťovateť mu v prípade riadnej akceptácie tohto návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy doručí ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy poistku pre PZP spolu so zelenou kartou o poistku pre ostatné
dojednané poistenia. Poistník zaplatením poistného berie na vedomie, že počas platnosti poistnej zmluvy môže poisťovateť uhradiť
poistné až do výšky 100% ročného poistného prislúchajúceho za technickú asistenciu vozidlám poskytovanú v zmysle príslušných
všeobecnýchpodmienok pre poskytovanie asistenčných služieb v PZP a Moje auto KASKO. Poisťovateť bude poistníka informovať
o prípadnej zmenevýšky poskytnutej úhrady.
Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že si je vedomý, že poistné v tomto návrhu je kalkulované vrátane peňažného plnenia v zmysle
§32 zákona Č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve o o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení


