
Y, H/Lvuj1 ~ H"í 

Cislo navrhu: ll Allianz@) 
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 

Pobočka Zástupcovia POISfovatefa 

•9841005130. 

Zdroj obchodu {kod/IČO) 

Iné 

Slovenská poistbvňa 
1039 1 00005101 2 3 

POVINNE ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVEHO VOZIDLA (PZP) 

Poistník 

PneZV1SkO / 
Obch. názov 

~~oe Coslo ľ 00332127 

Obec Vojany 

C1sloOP Trtul 

Obecný úrad Vojany Mene 
ÍMlOSh'llk -
FO 

BydliSko l Sldlo -
ulica, SUP- č:_j or_ Č Hlavná 72 

Obec Vojany 
E-mail pre elektronickU 
korešpoodenciu 

@ 

Platíte[ poistného je poistnik X 

Držiter (len ak 1e odliSný od poistnikal 

Priezvisko l 
Obch. názov 

Bydlisko l sidlo -
ulica, slip. č. l Of. č 

Obec 

Rodne Coslo l 
ICO 

držiter Cislo Učtu / 

Meno 

PSt 07672 

Tel. č. 

Heslo 

Titul 

Poisfovater Allianz. Slovenská poisfovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO OO 151 700, DIČ 2020374862 
Okr. sUd Bratislava 1, Obch. regtster, Oddiel: Sa, Vložka člslo 196/B 

Druh vozidla (uveďte kód zo S<ldzobnika PZP) OA2 

Znač:k<l 

ldentifik<lčne 
čislo motora 

Zdvlhovy ob)em 
valcov (cm') 

ŠKODA 

BSEB11 

1595 

~~C:t na seden1e 5 

::;:~.:in~S:tkg) 1870 

Druh použitia vozidla 

~motOfa 75 
siatie O ~i:ok o 

D- dôchodca nad 70 rokov 

Druh 
paliVa 

Et MI171CX Ro>< 2012 
"f'OOf 

~~=t~ OCTAVIA 

BA 
F•rt>a Strieborná svetlá metaliza 

VIN TMBDA2.1Z6C2200090 
Počet 
najilldených km 

Max. rYchlosf 
(km/h) 190 

~:~=~n1a 17.09.2012 
Cislo os.tedčeoia 
oelllderu (TP) P8185737 

T tax1sluiba A - autopoŽ!éovňa 

X B - bežoa prevédzka H - hiStorické voZidlo so zviMtnym Et "H' 

N- vozidlo preváta.júce nebezpečný n3klad 

S - historické vozidlo s EC V - voZidlo s právom prednostne1 jaZdy 

Iné Udaje a) p<NOianie potstnika 11 

b) vodičské oprávnenie od roku 

C) deti nie X 

d) počet najazdených km za rok 

f) počet u!ivatef<:r.~ vozidla 

15000 

2 

' x 2 

Dvojstopové motorové vozidlá s evidenčným číslom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane 

BASIC Umit poistného plnema A v zmysle ustanoveni Všeobecrl'(ch potslných podm1e11ok pre povmné 
zmluvné poistente zodpovednosll za ~u spôsobenú prevádzkou motorového voZidla {VPP) 

Poistné 

3 a viac 

Spoluúčast x vo výške EUR Mondial Assistance -technická asistencia poskytovaná 
vodičovi a osobám prepravovaným v poistenom vozidkl Mondial Assistance 

X STANDARD 

OPTIMAL 

Spoluúčas( 

Umrt po1stneho plnema do1ednaný 
odchylne od VPP č!. V 

Limit potstného plneni!! A v zmysle ustanoveni Všeobecných poistných podrrnenok pre povroné 
lfllluvné poistenie zodpovednost! m škodu spôsobenú prevádzkou motOI'O'o'ého vozidla (VPP) 

Mondial Assistance -technická asistencia poskytovaná X 
vodičovi a osobám prapravovaným v poistenom vozidkl 

t.Jmll potstného plnema B v zmysle ustanoveni Všeobecnych poistných podmienok pre pOVInné 
zmi!M'Ié potstente zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou moiOJOYého vozidla (VPP) 

nahrada Skód na zdrav~ 
a nakladov pn usmrteni 

EUR Mondial Asststance -technické asistencia poskytovaná 
vodičovi a osobám prapravovaným v poistenom vozidle 

EUR l ~~~~:;~ 

x 

EUR 

3,29 EUR 

EUR 

RoCne poistné Boous/Malus B/M Dli:ka rozh dotry Ročné poistné po zohlad. BIM Ročné poistne vrataoo Mondial Assistance 

321,98 EUR ANO x +O 321,98 EUR 46 EUR 

DoJednáva sa. že neplatia ustanovenia Článku Ili Systém bonus/malus Osobitn'i'ch potstnych podmien'?k pre PZP, 
ak nie je v tejto Casti névrt"lu na uzavretie poistneJ zmluvy pri slovách .Bonus/Malus" označené .ANO". 

Spiatky 

" 
Splátkové 
poio1né 

177,16 

177,16 EUR 
Ostatné vozidlá 

Um~ poistného Dlnerlla A v zmysle lJSiana.oeni V9eobecrrýct1 ~h podmienok pre povl'vlé 
zmltMlé PQI9Ienle zodpovednosti za ~u spôsobenú ~u motorOYého vozicla (VPP) 

Umrt po!Sineho plnenia dojednanY 
odchylne od VPP Cl. V 

Ročne 
po .mé 

Spôsob platenia 

nátlrada škôd na zdrav! 
a n<ikladov pri usmrteni 

EUR B/M 

Prvé poistné 

Dtzk<l ro.zh 
doby v mes 

x ~'iWm 
poukazom 

Jednorazové Belné 

Oalšie poistné 

-- x ~~!!~ 

RoCné poistne 
pozotíad_ 8/M 

lnk<lsnY dokl:ld t1slo 

V hoiOIIOsll 3335284791 

inkasom 
z Uč:tu 

J il L· -J . 

EUR/ 

lJrnl poistného !XJerna B v zmysle ll9larl0Yeni VšeobecnYch po!Stnych podl!'llei'IOk pre pcMmE! 

zmllMlé ))O!Stente zodpcM!dnosti za ~u spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (VPP). 

náhrada vecných 
škôd a ufllého ZISko 

EUR Splátkové 
po ..... 

EUR 

EUR 

Kod bankv 



IIII~IIIIUI 
Číslo návrhu: *9841 005130* 

Informácie pre poistnika o založeni služby EK: 
Uvedením Kontaklnet e-mmlovaj adrusy si poistnik tymto dokurll@n!om zriadi siu!bu elektronickej korešpondencii! (dalej len "služba EK') a zároveri prejavi súhlas s jej poskytovaním. Zasielanie kor&Spooder'ICie 
elektronickou formou nie je spoplatnene O zmenu a zruSenie služby mó.te poistník požiadať na všetkých predajnYch miestach poisfovatela alebo prostredníctvom intametOYej stránky -.allianzsp sk. Založenie, zmenu 
o zruSenie spósobu zasrehlnlo kore5pondenc~ elektromckou formou vykona po1slovatel bez zbytoCneho odkladu O datume uC.nnosl1 za!ožema. zmeny alebo zrušen1a slulby EK bude p01stnik rntormo~~anY postovou 
zásielkou alebo e-mailom_ Ak PQIStllik uvedie heslo, korešpondencia zasietana elektronicky bude skompnmovana l)(ogramom Wm.Z.p a bode JU možne otvorif až po zadam h&sln. V prípade, že poístník zabudne heslo, je 
potrebne navälivif predatné miesta poisfovatefa alebo kontakt011:1f infolinku 0800 122 222. kde mu bude po OYenmí totoi.nostl heslo oznámené 

Zmena v poistných podmienkach o spôsobe doručovania ptsomnostl: 
Ak si poistnik zrodí sltU:bu elektronickej korešpondencie, poisfowter mo bode zasielaf pfOstrednrctvom e-mailu (elektronicky) pravidelno korešpondenciu podfa nim n-oleného inl&rvalu platby poistného a mimoriadnu 
korešpondenciu, s výnimkou korešpondencie. na ktorej prevzatie je potrebný polvrdzujl.icí podpis poistníka o Jej pnwzati alebo Pl1 ktoftlj z jej povahy vyplyva ~nutnosf doruCif ju inak ako prostredníctvom e-ma~ u 
(službou EK budu nopnklad doruCované predprs na uhradu porstneho. oznamen~e o likvidťlcii škod011ej udalostr) Porstnrk uv:rvretim poistnej zmluvy, ktorou zťlroveil zriadr sll..ltbu EK k lejto poiStnej zmluve. potvrdluje. že 
Sl Jfl vedomý toho. ž.e od momentu aktivacie slulby EK mo bude koreäpondenclél, ku ktorej prevzatiU n~e te potrebnY podpis po~stníka, alebo ktorej povaha to umoliloje. zasielaná elektron~eky. Poistnik sa takou poistnou 
zmii.Nou z3rovei'l zavázoje hlásif katdo zmenu e-mailovej adresy Povinnost zaslania korešpondencie poistnikovi elektronicky je splnená jej odoslamm na e-maiiO\IÚ adresu poistnika. Poisfovatef nezoclpovedťl za chybne 
zod.:mie jednotlivych udaJOV poistnikom Zaloienrm slui:t>,r EK nedochadla k zaniku podmienok dowCovania dohodnulych pre korešpondencru doruCovanu prostredn~e!vom pošty 

PZP óotednane v zmysle tohto navrhu na uzavretie poistnej zmluvy sa nadr VšeobecnYmr poistoýmr podmienkami pre pOYlnné zmii.Mlé porstenre rodpovednostr za Akodu spôsobenu prevádzkou motorového vozidla 
zo dr'l:r 25 0S.2011 a Osobitnými polstnYmr podmienkami pre povinné zmltNné poistenie zodpovednosti za škodu spôsoben u prevact.zkou motora.'li'ho vozidla zo dila 2S OS 2011 V'{daných poisfo.mtefom 

DOHODA K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÓSOBENU PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 
Cl. l. 

1. Poistnik tYmto vyhlasuje, že bol pred predložením návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poisťovaterom poučený o ustanoveniach§ 9 ods. 5 a§ 11 
ods. 12 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poisteni zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení 
neskorších predpisov a ich význame. 

2. Poistník sa zaväzuje poskytnúť najneskôr do okamihu podpísania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poisťovaterovi pravdivé a úplné informácie o: 
• zániku poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla identifikovaného v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy počas 

poistného obdobia pre neplatenie poistného u iného poisfovatera. 
• existencii poistnej zmllJ'.JY uzavretej s in}tm poisťovaterom týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

identifikovaného v návrhu na uzavretie poistnej zmiLJI/ý a o poistných obdobiach dojednaných v takejto poistnej zmluve. 

Cl. ll. 
1. Pokiaľ poistník porušil svoje povinnosti uvedené v čl. l. bode 2. tejto dohody a v dôsledku ustanovení zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom 

poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov uvedených v čl. l. bode 1. tejto dohody bude 
poistná zmluva medzi poisťovateľom a poistníkom uzawetá akceptovaním návrtlu na uzavretie poistnej zmluvy neplablcl, zaväzuje sa poistnik na písomnú 
výl'I1J poisťovateľa do 14 dni od jej doruéenia uhradiť poisfovateľovi zmluvnu pokutu vo vjške 33,19 EUR. 

2. Poisťovateľ a poistník sa dohodli, že pokiaľ poisfovaterovi vznikne v dôsledku neplatnosti poistnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku povinnost 
vrátif poistnikovi prípadné platby zaplatené ako poistné, je poisfovater oprávnený na jednostranné započítanie svojej poh(adávky oproti pohľadávke 
poistnika na vrátenie platieb zaplaten'.{ch ako poistné, a to bez ohľadu na to, či nastala splatnosť záväzku poistníka na úhradu zmluvnej pokuty. 

Cl. Ili. 
1. Táto dohoda sa uzaviera ako samostatná dohoda, ktorej platnosť nie je viazaná na platnost poistnej zmiLJI/ý uzavretej medzi poisťovateľom a poistníkom 

akceptovanim návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. 

VyhiM&nia potstnika o oznämeni poistných podmienok 
PoiS!nik vyhlasuje. ie mo poiStne poclmrenky. ktorýmr sa porstenre dojednané prostrednictvom tohto dokumentu nadr, bolr oznámené predloZenim ich vyti.aCku. s ktorého obsahom sa pred podprsanrm tohto 
dokumentu oboznámrl Poratnik berle na vedomie, ie pOIStné podmrenky, ktorYmr sa nadi porslenre do,ednané prostredníctvom tohto dokumentu. su mu v písomneJ podobe k dr:spOncu na veretne dostupn9j rntemetovej 
strunke poisl'ovatefa w.vw.alhanzsp.sk ako at na predajnych mrestach pors(ovatefa 

Spracovanie osobných Udajov: 
Porstnik je po.tinny poisfo.I;Jiel"ovi poskytnuf a ornotr\t zrskaf kopiror.lnim, skenc:v.lnm alebo iným zaznarrren:Nanim osobné Udaje, ako 111 dalšie ucla;e požadované poistwatefom v zill')'Sie llikona č. 8/2008 Z.z. o JlOÍS(cM1IclYe 

a o zmene a doplneni niektorYch zákonov v zneni ll9Skofšich predpiso." Poislnik tYmfo vyhlasuje, ie je obomámený so WetkYmi skutoénosfami ~ajr)cimi z§ 10 ods. 1 zilkona č. 428/2002 Z.z. o ochraoe osobných Udajov 
v menr nesk.c>tšich predpSOY (ďaleJ len "wkon o ochr.lne osobnych LKbtW'l. Poistní!< drAla poisl'ovntef<Nr sVhlas so spristupňovanrtr/poskytovarum týchlo ucta,cN tretrm stranam a s rch sprncrivanim tretmr stranarru v suvrslostr 
so spnWOll poislanra, JIIMdtJc:rou poislrlych udalosti a zaislenm. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadaniu Welkých zavälko.r -..yplýwjúcich z pOistnej zmkNy a počas tejto doby nie J8 rnotne ho Učntle od!olaf. Pre pripad, te su 
v poistnej zmll.lve tNedené osobné ÚdaJe ioei osot:rt. poistnik vyhlasuje. ie dolknoté ooob/. ktorYctr osobné Udaje posk)-1ol. udelii predchťlc!mjUci pioomflV sUhlas so spracUvarrrm svojch osobných I.Jdap.o na úCely poislnej 
zmlrNY Poislnrk je P<NrnnY preukťlzal poisfovalefovr ~ek na .reho iladost. ie disponuje ~denYm písomným sUhlasom dotktrutych osOb. Zarovefr poistnrk udefuje suhL:ls so sprociNanrm osoOOych ldljov na marketrngo.re 
iJCett, ktory J8 oprá.onenV ~k odv'olaf. Na~ asist&nčf"IÝCh sluiieb je opr.Mlllnir spracWaf osobné Uda,a dotktr~h osób spoločnost Mondial Asaislance s.r.o .. Jankovcow 1S96/14b. 170 OO Praha 7. ktorá podniká 
na Uzemi Slovensl<.ej republiky prostrednictvom Morrdial Assistance s r.o., organizačná zložka. Caiakova 18. 811 OS BrattskM!. SpoloCnoof Tatra Billing. s.r o , HodtOYO nilmeseie 3, 811 06 Bratislava. !CO: 35810S72. je 
oprávnená sprac(Naf tlaCalé výstupy s osobnYmi Ucla;ni pre styk s klientmi. PriJva ~i OEIOb,o pli spmci.MlllÍ osobných Udap.o sU oprawné v § 20 zákona o oct.al& osobnYch r:.dajol. v pnpade. ie ma poisf(MI!e[ poda zakona 
o ochrane osol:lrrYW údajov ozflaflXMJCru povilnosf voči dotknuteJ osobe. láto oznarrrovocia poYÍI'1f10Sf m6te bol splnenir aj tak, že sa danY oznam tNerejnr na prisluénej iolernetoYej slrar1ke poisfo.oatera. 

Vyt1lá&enie poistrlla v zmysle zákona C. 297/2008 Z z o ochrane pred legalizilciou prijmov z trestnej Cinrroah a cx:hr.!ne pred finaocovooim teronzmu a o zmene a doplnel'll nreklorYch ~v zneni rreskorSrch predprsCN. 
Poistnú zmllMl uzavreram vo vlastnom mene 

ÁNO X (OZ 7%, VZ 10%, ZR 24%, EK 5%) 
NIE O v mene: 

Meno a priezvisko 1 nazov: 

Dátum narodenia, resp. rodné číslo l IČO: 
Bydlisko l sídlo: 

Porstnrk vyhlasuje a svotrm podprsom potvrdlute . .i:e všetky uvedene udate su uplne pravdrve a nezamlčal i:IDdnu skutoénosf týkUJUCU sa porstenra dajednaneho prostrednrc!vom tohto navrhu na uzavretie poistneJ zmlvvy 
Dalej poistnlk vyhlasuje, ie vozidlo nie je používané na tné uéely ako je wedené v návrhu na uzavretie poistnej zmlrNY 
Poistoik berie na vedomie. ie k ozavretiu poistne) zmluvy dochildza at akceplácrou návrho na ozavretie poistnej zmluvy poisfOYatefom. Za rnMh na uzavretie poistneJ zmluvy sa povaiu)EI riadne vyplneoy tento dokument 
s JXIPotenvm podprsom porstnrka a opravneneho z.::rstupcu poisfovatefa Akceptaciu nmrhu porstnej zmlwy PZP poisfovatef vykona dorutenim prnstky pre PZP s potvrdenrm o porstenr a zelenou krutou Uvedene nema 
vplyv na platnosť predbeineho poistenia zodpovednostr 
Poistnik aj poistený beni na vedomie. ie p<)Cas platnosti poistnej zmluvy môže pois(OYatef uhradif poistné at do vyšky 100"/o roCneho poistného prisll.ichajUceho za technickú asistenciu IIOZidlam poskytovanú v zmysle 
vSeobecnYch podmrenok pre poskytovanie s.ll..ltreb Mondml ASSIStance v PZP. PoiSfovatef bude porstnika informova{ o pripadne) zmene vyšky poskytnuteJ uhrady 
Tento dokument je vytlolovený v troch vyhot(M!rnach. jeden onginirJ a dve kapie. pričom originál obdrl:r porstOYatef: poistnik a opravnerrý zástupca poiSfovatera obdržia kapiu. Poistnlk vyhlasuje a svo~m podpisom 
potvrdzuje, že bol pred podpísaním návrhu na oza....-etre poistnej zmluvy obomamený s jeho obsahom, a ~e v písomneJ !orme prevzallnfofmáciu o podmienkach .uzavretia potstnej zmluvy. 

17 9 2012 :.:;,:,q~ 
. .. ____ _ 

··:2•'·-·:r, ', 
i,:.: ''; '!-; 

_} 

/-. 
Veľké Kapušany 

P Jopr;Jvnen€ho zástupcu poisfovatefo. (odtlačok pečiatky) datum a mreslo podprsu 

Počet priloh: 

l 
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Allianz • Slovenská poisťovňa, a. s. Allianz@ 
Poistka číslo: 801 863 2693 Slovenská poistbvňa 
Číslo návrhu: 9841005130 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla· STANDARD 

Po>Siovatel Allianz • Slovenská poisťovňa, a. s. 
IČO: OO 151 700 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Okresný súd Bratislava l, Obchodný register 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B 

Po.stnrk Obec Vojany 
IČO: 00332127 

Vozidlo 

P01stné 

Hlavná 72, 076 72 Vojany 

Továrenská značka, model a typ: 
Evidenčné číslo: 
VIN l číslo motora: 
Druh vozidla: 
Rok výroby: 
Počet miest na sedenie: 
Zdvihový objem valcov: 
Celková hmotnosť: 
Výkon motora: 
Fama: 
Číslo TP: 
Druh použitia: 

Dátum uzavretia: 

17.09.2012 

Limit poistného plnenia: 

Spoluúčasť: 

ŠKODA OCTAVIA 
MI171CX 
TMBDA21Z6C2200090/BSEB11 
Osobné 
2012 
5 
1595 ccm 
1870 kg 
75kW 
STRIEBORNÁ 
PB185737 
B - bežná prevádzka 

Začiatok poistenia: 

17.09.2012 

škody na zdravi a usmrtením 
vecné škody a ušlý zisk 

Mondial Assistance -technická asistencia vozidlám: 
Zl'ava: obchodná: 
Vernostná zl'ava: 
Osobitná zl'ava s platnosťou de: 16 09.2013 

Poistenie na dcbu neurčitú 

5 000 000,00 EUR 
1 000 000,00 EUR 

nedojednaná 
3,29 EUR 

7% 
10% 
29% 

Ročné poistné: 177,16 EUR 

Poznámka 
Po1stna zmluva uzavretá na dobu neurčitú Splatnosť poistného Je v prvY deň poistného obdob1a 
Pre potstnú zmluvu neplatia ustanovema Článku Ili Systém bonus l malus zmluvných dojednaní 

Všeobecné ustanoven te 
Toto potslente sa nadi Všeobecnym1 potstnýmt podmtenkaml pre povmné zmluvné poisteme zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového voztdla Allianz 
-SlovenskeJ potsťovne, a s a zmluvnými dojednaniaml k nim 

Kontakt obchodný zástupca Ľ.udovit Révész, tel +421905271736, 
All1anz- Slovenska p01sl'ovňa, a. s 

Ing. Viktor Cingel, CSc. 
člen predstavenstva 

V Bratislave, dňa 24 09.2012 

Dostojevského rad 4 
SK-815 74 Bratislava 
Slovenska republika 

IČO OO 151 700 
IČ DPH SK202037 4862 
DIČ 2020374862 

Ing. Miroslav Pacher 
člen predstavenstva 

Okr. súd Bratislava 1, Obch_ register 
Odd1el: Sa, Vložka číslo: 19618 


