
 

Kooperativa A 
VlENNA INSURANCE GROUP 

Číslo návrhu PZ Číslo PZ 

3 552 023 482 

 

I L I I I I 

POISTNÁ ZMLUVA - Dodatok č. 1 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

Poistenie súboru motorových vozidiel 
Uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 10/2010. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, všeobecné poistné podmienky 

a zmluvné dojednania, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy 

A. POKYNY
Ste vlastníkom všetkých poisťovaných vozidiel?: | y | Áno 

V tomto prípade stačí vyplniť údaje o poistníkovi. 

Údaje o vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi na prílohách nie je nutné vypĺňať. 

Údaje o držiteľovi na prílohách je nutné vyplniť tam, kde je držiteľ odlišný od vlastníka. 

|| | Nie 

V tomto prípade u vozidiel, kde ste vlastníkom, stačí len vyplniť údaj o poistníkovi. 

Tam, kde nie ste vlastníkom, je potrebné údaje o vlastníkovi do prílohy vždy vyplniť. 

Údaje o držiteľovi na prílohách je nutné vyplniť tam, kde je držiteľ odlišný od vlastníka. 

B. POISTNÍK/PLATITEĽ Ide o: | | občana | | podnikajúcu fyzickú osobu |~X~| právnickú osobu 

Meno, priezvisko, titul: 

(Názov firmy) Obec Kysak 

Štátna príslušnosť: ( | I | 
|x| SR[_| INA .............................  RČ/IČO: 

3Í 2Í 4i4i oi oi 
Adresa - ulica , č.d.: 

Obecný úrad 14G 
PSČ: Obec - dodacia pošta: IČ DPH: 

oi 4i 4i 8i 1 Kysak i i 
 

Tel. č., e-mail, mobil: Korešpondenčná adresa - ulica , č.d., PSČ, mesto, tel.č.: 

Kód banky: Bank.spojenie - názov peň. ústavu: Predčíslie: Číslo účtu: Špecifický symbol: 

Poistenie dojednal-meno, priezvisko, titul: Funkcia: ..... _ ,. 
majitel Tel.c.: e-mail: 

Poistenie dojednal-meno, priezvisko, titul: Funkcia 
konatel Tel.c.: e-mail: 

C. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE E. ÚDAJE O POISTNOM

Začiatok dodatku: 1.1.2020 o 0:00 hod. 

Koniec dodatku: 31.12.2020 24:00 hod 

Poistným obdobím je technický (poistný) rok.

   
|SpoluÚČasť | [x] NULOVÁ □ FINANČNÁ 

D. ÚDAJE O PLATENÍ 

Ročné poistné za (celkový počet) ..................  6 
  

uvedených v prílohách:  500,48 EUR| 

Prirážky/zľavy: % koef.: 

Iné prirážky a zľavy: % koef.: 

Výsledné ročné poistné : 500,48 EUR 
 

Lehotné poistné: 125,12 EUR 
 

Lehotné poistné = Výsledné ročné poistné/spôsob platenia (polroč./2, štvrťroč./4, mesač./12) 

F. PRVÁ PLATBA POISTNÉHO

Platenie: EJ ročne EJ polročne Ixl štvrťročne EJ mesačne I I jednorazovo 

  

Druh 

platenia: 

EJ PZ-bank.zlož. [y] KZ-bezhotovostne a avízo EJ KN-bezhotovostne bez avíza 

Bežné poistné je splatné prvý deň príslušného poistného obdobia. 

Lehotne / Jednorazové poistné:
125,12 EUR

za obdobie od:

Bolo zaplatene

1.1.2020 do:

v hotovosti na inkasný blok č.  ....... 

PZ - bankovou zloženkou

KN - bezhotovostne bez avíza

31.3.2020

SK25 0900 0000 0001 7512 6457 

3

□

□

G. ZVLÁŠTNE ÚDAJE A DOJEDNANIA

1. Poisťovňa vydá poistmkovi alebo iným určeným osobám doklad o poistení zodpovednosti ku každému vozidlu poistenému touto poistnou zmluvou.

2. Zelená karta bude vydaná ku všetkým motorovým vozidlám uvedených v prílohe k tejto poistnej zmluve.

3. Doklady o poistení a zelenej karte zaslať: 

A. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy súboru motorových vozidiel je  .  

O
J

H. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Poistnik prehlasuje,

a) ze bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, a tiež prehlasuje, 

ze príslušné Všeobecne poistne podmienky a Zmluvne dojednania prevzal v písomnej podobe,

b) že rovnaké poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nedojednal u iného poisťovateľa a zaväzuje sa podať bez zbytočného odkladu

 ............................ poisťovni, a.s. informáciu v prípade, že by s iným poisťovateľom takéto poistenie v budúcnosti dojednal,

c) že úplne a pravdivo odpovedal na všetky písomné otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poisthej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia

bez zbytočného odkladu  ......................  poisťovni, a.s. oznámiť všetky pripadne zmeny v týchto údajoch.  

v... Kysaku 3.12.2019

 Obecný úrad, (M : ■ I Kysak 
IČO: 00324400 2021244841 

tel: 055/ 7290591 fax: 055/ 69914? 
&4Tiaii: kysak@lcysak.sk 



 

Platenie poistného: 

f • 
V prípade úhrady poistného z Vášho účtu uvádzame bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN : SK25 0900 0000 0001 7512 6457 SWIFT : GIBASKBX 

Ako variabilný symbol pre úhradu prvého poistného uveďte číslo návrhu poistnej zmluvy. Pre platby následného poistného bude variabilný symbol totožný s číslom 

poistnej zmluvy. 

Platenie poistného

1. Poistné sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné nasledovne:
1. splátka poistného 
2. splátka poistného 
3. splátka poistného 
4. splátka poistného 

1.1. -31.3. 
1.4. -30.6.
1.7. -30.9. 
1.10.-31.12. 

úhrada do
úhrada do
úhrada do
úhrada do 

15.2. 
15.4. 
15.7. 
15.10. 

2. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom: 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 3552023482 

Poisťovňa informuje poistnika, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 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 podľa Nariadenia, vrátane informácii o jeho právach. 
Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne. 

Číslo Získateľa 1: 2526308463 | Interné číslo získateľa | | | Podiel | 
Náhrada za PZ č. 

 

Poistné EUR SKK 

Meno a priezvisko Finportal Náhrada za PZ č. 
 

Poistné EUR SKK 
Číslo Získateľa 2: |Interné číslo získateľa | | (podiel |  

Meno a priezvisko: 

Ďalšie záznamy:

Poistná zmluva je uzatvorená podľa Rámcovej dohody č. 10/2010. 

Poistná zmluva týmto Dodatkom č. 1 nahrádza pôvodnú poistnú zmluvu č. 3552023482 v zmysle Rámcovej dohody, ČI. 6., bod 6.6. 

Týmto Dodatkom č. 1 sa predlžuje účinnosť poistnej zmluvy. 

Dátum prevzatia: Číslo archívnej dávky: 



 
Názov a adresa poisťovne 

ČO: 00 585 441 

Koooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 

IČ DPH: SK20205273000 
KooperativaJ^ 

VIENNA INSURANCE GROUP 

Limity poistného plnenia 

Limit poistného plnenia 
Partner 

Limit poistného plnenia 

Európa rtner 

Príloha č... 1 3552023482 Pre škodu na zdraví alebo usmrtením 5 240 000 EUR 5 240 000 EUR 

Registrácia: Obchodný register Okres.súdu BA I., odd: Sa, vložka 79/B  
Pre vecnú škodu, právne zastúpenie a ušlý zisk 1 050 000 EUR 2 050 000 EUR 

  

podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu Limity poistného plnenia: 

čislo Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

ide o: [-j občana 

Obec Kysak 
□

3i 2\ 4i 4Í oi 0 
 

Partner 

Adresa - ulica , č.d.:

ý úrad 146 
PSČ: 

0- 4: 4 
Tel. č., e-mail, mobil 

Obec - dodacia pošta: 

 _____________  1
 _____________ Kysak 

8

1 
2. Držiteľ motorového vozidla Ide o: □ občana O podnikajúcu fyzickú osobu O právnickú osobu

Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

RČ/IČO:

Adresa - ulica , č.d.:

1. Vlastník motorového vozidla 

Adresa - ulica . č.d.:

1. Vlastník motorového vozidla 

Adresa - ulica, č.d.: 

1. Vlastník motorového vozidla 

Adresa - ulica , č.d.:

Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

Adresa - ulica . č.d.: 

Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

Adresa - ulica , č.d.: 

Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

Adresa - ulica, č.d.: 

Základné ročné poistné: 

Riziková 3kupina: EU I. 

Skupina vozidla: 

ÍS = B : 2iA 
L

Farba vozidla: 

biela 
Prirážky/ zľavy pre motorové vozidlo: 

EU autoškola EU autopožičovňa □ M 

koef. 
 

ECV: 

KS732BZ 
Rok výroby: Zdvihový objem: 

1998 (cm1) 1390 

Továrenská značka, typ: 

Seat Inca
 

VIN (č. karosérie / podvozku): 

vsszzz9kzx r005574

I I historické (vyrobené do r. 1945) 

I—l vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci 

Celková hmotnosť: 

(kg) 2490 

Počet miest na 

sedenie: 5 

Výkon motora: 

(kW) 44 

Druh 

paliva
'   

2.
 

□
 1

 c □
 

□ vozidlo s právom prednostnej jazdy

Upravené ročné poistné: 103,95 EUR
Č. účt. evidencie, č. leas. zmluvy: Séria a číslo tech. preukazu: 

SF347614 
Iné pnražky/zľavy: 

obchodná zľava 
% koef

DTTO 

Rozhodná doba v mesiacoch: 

Prirážky za področnosť 

Výsledné ročné poistné za MV: 

podnikajúcu fyzickú osobu arávmeku osobu 

RČ/IČO: 

Obec - dodacia pošta: 

VIN (č. karosérie / podvozku): 

Korešpondenčná adresa - ulica , č.d., PSC, mesto, tel.č.: KS870DT TMBACA200L0193124 
Druh benzín nafta elektrina iné

Dátum vstupu vozidla do poistenia*:

Limity poistného plnenia: Skupina vozidla: 

is is i 1i 
Zelená karta 

I I áno | I nie 1-----------------------Továrenská značka, typ: 

ŠKODA FAVORIT 135L 
Druh vozidla: 

OSOBNý 
 

Tel. č., e-mail, mobil 

 Rok výroby: Zdvihový objem: 

2. Držiteľ motorového vozidla |ldeo: □ občana □ podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu 1990 (cm3) 1289 
Meno, priezvisko, titul: 

(Názov firmy) 

   RČ/IČO: Celková hmotnosť: 

w 1290 
Počet miest na 

sedenie: 5 

(kW) 

C, účt. evidencie, č. leas. zmluvy: 

Výkon motora: 

43 paliva: 

3—° 
Séria a čislo tech. preukazu: 

□ □

Základné ročné poistné: | 

Riziková skupina: I I l.skupina 
Prirážky/ zľavy pre motorové vozidlo: 

I I autoškola I I autopožičovňa 

I I historické (vyrobené do r. 1945) 

I—l vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci 

EU vozidlo s právom prednostnej jazdy 

Upravené ročné poistné: 

Iné prirážky/zľavy: 

obchodná zľava 

DTTO 
Obec - dodacia pošta: 

VIN (č. karosérie / podvozku): 

Korešpondenčná adresa - ulica , č.d., PSC, mesto, tel.č KS306DD 

Dátum vstupu vozidla do poistenia*:

20.10.2015 Prirážky za področnosť 

Výsledné ročné poistné za MV: 

podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu 

RČ/lCO 

Limity poistného plnenia: Skupina vozidla: 

i is ÍG 2 

Zelena karta 

n áno EU nlc  lET ----------
ToV^renská značka, typ:  Druh vozidla: 

x TATRA   NáKLADNý 

Farba vozidla: 

čERVENá

 

Základné ročné poistné: T" 
Riziková skupina: D l.skupina 

Prirážky/ zľavy pre motorové vozidlo: 

EU autoškola EU autopožičovňa 

I I historické (vyrobené do r. 1945) 

EU vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci 

EU vozidlo s právom prednostnej jazdy 

Tel. č., e-mail, mobil 

 Rok výroby: Zdvihový objem: 

2. Držiteľ motorového vozidla | Ide o: 
□ občana O podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu ### (cm3) 12667 

Meno, priezvisko, titul:    RČ/IČO: Celková hmotnosť: Počet miest na 

(Názov firmy)     (kg) 18350 sedenie: 

C. účt evidencie, č. leas. zmluvy:

Výkon motora: 

ixw) 157 

9827447

Druh

paliva:

benzín nafta elektrina Iné 

□ □ □

Séria a cislo tech. preukazu:

DTTO 

Obec - dodacia pošta:

Obec - dodacia pošta: 

podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu 

KS239EU 

Dátum vstupu vozidla do poistenia*:

Limity poistného plnenia:

Q  
Továrenská značka, typ: 

DACIA DOKKER
 

□ taxi 

II.skupina 

II.skupina

II.skupina 

□ taxi 

Upravené ročné poistné:

Iné prlrážky/zľavy: 

obchodná zľava 
Rozhodná doba v mesiacoch: 

Prirážky za področnosť

Výsledné ročné poistné za MV: 

Skupina vozidla: Zelená karta 

OSOBNé

Farba vozidla: 

BIELA 
VIN (č. karosérie / podvozku): 

Tel. č., e-mail, mobil Korešpondenčná adresa - ulica , č.d., PSC, mesto, tel.č.:

 Rok výroby: Zdvihový objem: 

2. Držiteľ motorového vozidla | Ide o: □ občana □ podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu 2018 (cm3) ### 

Meno, priezvisko, titul: 

(Názov firmy) 

   RČ/IČO: Celková hmotnosť: 

(kg) tttttí 

Počet miest na 

sedenie: 5 

Č. účt. evidencie, č. leas. zmluvy:

Výkon motora:

(kW) # 

UU1K6720161728232

Druh 

paliva: 

benzín nafta elektrina Iné 

□ □ □

Séria a číslo tech. preukazu:

PF244657

Dátum vstupu vozidla do poistenia*: 

31.1.2019 

* (Vypĺňa sa u vozidiel vstupujúcich do súboru po dátume začiatku poistnej zmluvy)

>
   Kysaku

Základné ročné poistné: | 117,00 EUR| 
Riziková skupina: I I l.skupina 
Prirážky/ zľavy pre motorové vozidlo: 
EU autoškola EU autopožičovňa 

EU historické (vyrobené do r. 1945) 

□ vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci 

□ vozidlo s právom prednostnej Jazdy 

I I taxi 

Upravené ročné poistné:

Iné prlrážky/zľavy: 

obchodná zľava 
Rozhodná doba v mesiacoch:

Prirážky za področnosť

Výsledné ročné poistné za MV:

Podpis.žástupcu poisťovne 



  
Názov a adresa poisťovne Koooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 

Kooperativa^L
VIENNA INSURANCE GROUP

IČO: 00 585 441

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 

IČ DPH: SK20205273000 

Registrácia: Obchodný register Okres.súdu BA I., odd: Sa, vložka 79/B 
|lde i Poradové 1. Vlastník motorového vozidla [—j občana

čislo

DTTO 

podnikajúcu fyzickú osobu 

   

Limity poistného plnenia 

Limit poistného plnenia 
Partner 

Limit poistného plnenia 

Europartner 

Pre škodu na zdraví alebo usmrtením S 240 000 EUR 5 240 000 EUR 

Pre vecnú škodu, právne zastúpenie a ušlý zisk 1 050 000 EUR 2 050 000 EUR 

Príloha č... 2

Skupina vozidla: 

jS jH j

Limity poistného plnenia: 

Partner 

3552023482

Adresa • ulica , č.d.: PSČ: Obec - dodacia pošta: 

Tel. č„ e-mail, mobil Korešpondenčná adres3 - ulica , č.d., PSČ, mesto, tel.č.:  

Ide o: □ občana □ podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu 

RČ/IČO: 

ská značka, typ: 

ZETOR MAJOR CL 80 

KS036YJ

Druh vozidla:

TRAKTOR 

VIN (č. karosérie / podvozku): 

TKBACU3LC33WT0574

Farba vozidla: 

ČERVENá 

Rok výroby: Zdvihový objem: Výkon motora: 

Upravené ročné poistné:

Iné prirážky/zľavy: 

obchodná zľava 

tech. preukazu: 

NB299110 

2. Držitcl motorového vozidla 

Mono, priezvisko, titul: 

2018 
Celková hmotnosť: 

(cm3) 2925 
Počet miest na 

(kW) 55 paliva: 

C. účt. evidencie, č. leas. zmluvy:

Poradové

C
X

Poradová

číslo

Adresa - ulica , č.d.:

1. Vlastník motorového vozidla 

Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

Adresa - ulica . č.d.: 

Tel. č., e-mail, mobil

C

Poradové

číslo

DTTO

2. Držiteľ motorového vozidla 

Meno, priezvisko, titul: 

(Názov firmy)

Adresa - ulica , č.d.:

1. Vlastník motorového vozidla 

Základné ročné poistné: | 4 
Riziková skupina: I I l.skupina I I 
Prirážky/zľavy pre motorové vozidlo: 

□ autoškola O autopožičovňa 

I I historické (vyrobené do r. 1945) 

H vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci 

□ vozidlo s pravom prednostnej jazdy 

koef.:

koef.

podnikajúcu fyzickú osobu 

Obec - dodacia pošta:PSČ:

Limity poistného plnenia:

renská značka, typ: [ 

PRONAR T654/2

□ právnickú osobu 

RČ/IČO 

PSČ:    

Korešpondenčná adresa - ulica . č.d., PSC, mesto, tel.č.:

[ide o:

 

□ občana

PSČ.

Q občana

□ podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu

Obec - dodacia pošta:

I—| podnikajúcu fyzickú osobu

RČ/IČO:

Dátum vstupu vozidla do poistenia*:

31.1.2019

 Skupina vozidla: Zelená karta 

3 !S ÍL I 1i 2 a
"° 

nle
Druh vozidla: 

NáVES

Rozhodná doba v mesiacoch: M % koef.:

Prirážky za področnosť % koef.: 

Výsledné ročné poistné za MV: 43,00 EUR 

Farba vozidla: 

ČERVENá 

Základné ročné poistné: | 
Riziková skupina: í I l.skupina ________ 

Prirážky/ zľavy pre motorové vozidlo: ______  
O autoškola O autopožičovňa 

24,00 EUŔJ*
. II. skupina 

□ taxi

kocf. 

EČV:  VIN (č. karosérie / podvozku): I I historické (vyrobené do r. 1945)  

 KS521YD SZB6542XXK1X00917 O vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci  

l I vozidlo s právom prednostnej jazdyRok výroby: Zdvihový objem: Výkon motora: 

Upravené ročné poistné:

Celková hmotnosť: 

(kg) 6100 

Počet miest na 

sedenie: 0

24,00 EUR
účt. evidencie, č. leas. zmluvy: Séria a číslo tcch. preukazu:

TB182323

Iné prirážky/zľavy: 

obchodná zľava 
% koef

Dátum vstupu vozidla do poistenia*:

1.10.2019
Rozhodná doba v mesiacoch: M % koef.:

Prirážky za področnosť % koef.: 

Výsledné ročné poistné za MV: 24,00 EUR 

Zelená karta

Farba vozidla:

□ právnickú osobu 

RC/ICO □ "° □
vozidla: 

VIN (č. karosérie / podvozku):

Rok výroby: 

Limity poistného plnenia: 

T Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

Adresa - ulica , č.d.: PSČ: Obec - dodacia pošta: 

Tel. č., e-mail, mobil Korešpondenčná adresa - ulica . č.d.. PSC. mesto, tel.č.:  

Ide o: □ občana □ podnikajúcu fyzickú osobu2. Držiteľ motorového vozidla

Meno, pnezvisko, titul:

(Názov firmy) 

Adresa - ulica . č.d.: PSČ: Obec - dodacia pošta:

4^

Továrenská značka, typ:  

RČ/IČO: Celková hmotnosť. 

(kg) 

Počet miest na 

sedenie: 

Dátum vstupu vozidla do poistenia*:

Výkon motora: 

C. účt. evidencie, č. leas. zmluvy: Séria a čislo tech. preukazu:

1. Vlastník motorového vozidla j—j občana I—| podnikajúcu fyzickú osobu □ právnickú osobu 

(RČ/IČO: 

Limity poistného plnenia: 

LJ 
Skupina vozidla: Zelená karta 

Meno, priezvisko, titul:

(Názov firmy) 

Adresa - ulica , č.d.: PSČ: Obec - dodacia pošta: 

Tel. č., e-mail, mobil Korešpondončná adresa - ulica , č.d.. PSČ, mesto, tel.č.:  

Ide o: O občana □ podnikajúcu fyzickú osobu2. Držiteľ motorového vozidla

Meno, priezvisko, titul: 

(Názov firmy) 

Adresa - ulica . č.d.: PSČ: Obec - dodacia pošta:

* (Vypĺňa sa u vozidiel vstupujúcich do súboru po dátume začiatku poistnej zmluvy)

>
 

 
 Kysaku

Továrenská značka, typ:

I I áno I I nie

Druh vozidla:

VIN (č. karosérie / podvozku):

Základné ročné poistné: 
Riziková skupina: I I l.skupina 

Prirážky/ zľavy pre motorové vozidlo: 

□ autoškola 

I I historické (vyrobené do r. 1945) 

J vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci

D vozidlo s pravom prednostnej jazdy

0,00 EUR|
j ll.skupina 

I I autopožičovňa □ taxi 

koef. 

Upravené ročné poistné:

Iné prirážky/zľavy: 

obchodná zľava 

0,00 EUR

% koef

Rozhodná doba v mesiacoch: M % koef

Prirážky za področnosť % koef.: 

Výsledné ročné poistné za MV: 0,00 EUR 

Farba vozidla:

Základné ročné poistné: 
Riziková skupina: □ l.skupina 

Prirážky/ zľavy pre motorové vozidlo: 

□ autoškola □ autopožičovňa 

EZ] historické (vyrobené do r. 1945) 

□ vozidlo určené pre prepravu nebezpečných veci 

D vozidlo s právom prednostnej jazdy 

O ll.skupina

□ taxi

koef. 

Rok výroby: Výkon motora: 

□ právnickú osobu Upravené ročné poistné: 

RČ/IČO: Celková hmotnosť: 

(kg) 

Počet miest no

sedenie: 

, učt. evidencie, č. leas. zmluvy: Séria a číslo tech. preukazu: Iné prirážky/zľavy: 

obchodná zľava 

% koef.:

Dátum vstupu vozidla do poistenia*: Rozhodná doba v mesiacoch: 

Prirážky za področnosť 

□ B □ M

Vysledne ročné poistné za MV: 

% koof.: _____________  
% koef.: _________  
0,00 EUR 

67,00

3.12.2019

Obecný úrad, Ow 
IČO: 00324400 
tel: 055/ 7290591 

e-4TWÍl'Jf 

ľľľľľZZ. ... 
Podpis poistnlka 

F o i ' 
)IČ:2021244Í41 :

iil 6991422.

výsledné ročne poistné spolu:

 

Pgdpts zástupcu poistovne 

/ l 


