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KOOPERAT|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group, 
.

Štefanovičova 4, BlS 23 Bratislava 1, §lovenská republika :,

tČo: oo 5B5 441, DlÓ 2a2a527300, lČ DPH: SK7020oonz+o ,

Spoločnosť je člencm skupíny pre DPH 'i

zaoísaná: obchgdný reqisier okresného súdu Bratislava l, odd

ásr lý

lPcA PO!§TOVNE

iK s.r.o.
91626, webservice
0lKlB0

:
Ylbavuje:

polsrníx + onŽ*r + vustNíx _ obec Lipovník

Trvalá a korešBondenčná adresa

Lipovník 1í3

Lipovník

956§í

,Án 
^A^/Á^F6lU\J uuJ lUDúz

E-nnail kacena626@centrum.sk

Telefón +42í905794398

lBAN

§oJEONÁVATEL|A

1. Dušan Turčan

všeonncruÉ úprur o zMLuvE

Zaóiatok poistenia Koniec poistenia Periodicita platenia Druh platby

07.11.202210:18 Na neurčiío Ročne l(Z {bezhotovostne s avízom}

vozlDLo

rčv (špz)
PE6§§YA

séria a čislo Tp
sF828661

počet miest
0

vlN čísio karosérie
fi nnílnnnnilí'i q { { títá ?

Rok výroby
1966

značka a model vozidla
nqŤaTNÉ 9,qqn

r rH, l -výť

Zdvihový objem valcov motora
0 cm3

rijlUa
$lladrá

Špeciíikácia vozidla
frt - nrínniná rrnziáln

l.,ll,Ýll l!

Výkon motora
0kW

celkavá hmotnosť
7 250 kg

n-,rr ^Éii.rňLJ! u| l pdllvd
žioánu

ZÁKLADNÉ PolsTENlE

variant partner

Skupina SL12. Prípojné vozidlo nad 750 kg

Počet škód za posledných 36 mesiacov 0

Verejné prisl'uby zahrnuté na zmluve

Limit plnenia * škoda na zdraví, alebo usmňenim 5 240 000,00 EUR

Limit plnenia - vecná škoda, ušlý zisk a právne zastúpenie 1 050 000,00 EUR

Ďg,.§r lF,lFoRMÁciE

Mali sie už uzavreté poistenie PZP? nielneuvádza

V ktorej poisťovni?

Kedy skončilolkončí toto pcistenie

únrue o polsTnom

Základnó ročné poistné

- obchodná, pokles pod PM

Výsledné ročné paistné

Dohodnutá splátka k úhrade

zliava 15,00 1/o

34,47 EUR

ž9,30 EUR

29,30 EUR

MEDzlhiÁR§í}NÁ AUToMoBlLOvÁ Fol§Ť§vAclA KARTA

čisto

Medzinárodná automobilová
poistbvacia ka*a,lydaná

Žiadam o zaslanie asistenčnej a
Medzinárodnej automobilovej
poistbvacejkaňy
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ÓperativuÁ HÁvnH polsTNEJ zmluvy 36198046í1 NA DlA[Ku
ÉNNA|N5URANCE6R0UP zoBpoVEDNosŤznšxopu spósoeeNú pnevÁnzxou rsloroRovÉfioVozlDLA

eanxovÉ účry potsŤovue

Slovenská sporitelňa, a,s, SK25 0900 0000 0001 75126457 G|BASKBX

Uni0redit Bank, a. s. Czech
republic and §lovakia, pobočka SK29 1111 0000 0010 2970 6001 UNCRSKBX
zahraničnej banky

365.bank, a. s, SK34 6500 0000 0002 0212 0000 POBNSKBA

Všeobecná úverová banka, a.s, SK1 1 0200 0000 0000 9000 4012 SUBASKBX

Prima banka §lovensko, a,s. SK20 5600 0000 0048 0491 5001 KOMASKZX

ávenrčNÉ usTANovENlA

Odchýlne od VPP 71112 článok lV bod 8 sa dojednáva splatnosť poistného na 7 dní odo dňa začiatku poistenia. Poistenie uzatvorené na
diai'ku nadobúda účinnosť až ckamihom úhrady poistného zo sirany poistníka. Ak nebude poistné zapiatené do 14.11.2a22 24:00h,
platnost'poslaného návrhu poistnej zmluvy zanikne a zaplatenie poistného po tejto lehote nemá vplyv na vznik poistenia.

PRíLoHY

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Zmluvné dojednania (ZD)

a 0sobitné zmluvné dojednania (OZD) (d'alej len ,,Poistné podmienky").

Súčastbu poistnejzmluvy sú aj nasledovné prílohy:

1. ePoukaz

2, Asistenčná a medzinárodná automobilová poistbvacia kaňa

3. lnformácie pre spokebiteťa pred uzavretim zmluvy na dial'ku - PZP

4. KOOP_PZP_VPP

5. KOOP_PZP_VP_Batozina

6, KOOP*PZP_VP_Uraz

7, KOOP_PZP_V?_Ziye|

8. KOOP_PZP_VP_Zver

9. zD711^-1

10. Záznam o dopravnej nehode

11, lPlD pre produkt PZP, číslo 361-355_20220715_1

PREHLASEíiI,A A sÚHLAsY

1. Poistník prehlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dóležitými zmluvnými
podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom lnformačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len ,,lPlD"},

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzt'ahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré mu

boli pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy na základe uslanovenia § 78B ods. 3 zákona ě.40!1964 Zb, Občiansky zákonník
v znení neskoršich predpisov oznámené, poslané e-mailom na adresu kacena626@eentrum,sk a sprístupnené na webovom
sídle poisťovne wvnrv.kooperativa.sk vo formáte pdf, s možnostbu jeho následného stiahnutia alebo tlače,

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podl'a poistnej zmluvy a je oboznámený
s povinnost'ami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky pripadné zmeny v týchto

údajoch.

2, V prípade, ak poistník a poistený nie sú totožné osoby, poistník alebo oprávnená osoba prehlasuje a zaplatením poistného
potvrdzuje, že má oprávnenie poskytnúť poistbvni osobné údaje poisteného alebo oprávnenej osoby na účely uzatvárania, správy a
plnenia tejto poistnej zmluvy podl'a zákona č. 39/2015 Z, z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor,ých zákonov.

3. Poistbvňa informuje poistníka a poisteného, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

20161679 z27 . apríla 2016 o ochrane íyzických os6b pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto údajov, ktolým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie') a príslušnými slovenskými právnymi

predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podťa Nariadenia, vrátane
informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej
stránke poisťovne www,kooperativa.sk v časti Ochrana osobných údajov,
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PLAToBNÉ Úoa.le

Suma k úhrade 29,30 EUR

Variabilný symbol 3619804611

Konštantny symbol 3558
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V Bratislava, dňa
07.11,2a2?

lng, Vladimír Bakeš
predseda predstavenstva a

generálny riaditel'

lu{ag. iur. Patrick Skyba
člen predstavenstva
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Spravca
Zvýraznenie

Spravca
Zvýraznenie


