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Dispečing škôd: 0850 111566
Zo zahraničia: 00421 2 52 62 72 82
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

Obec Nitrianske Hrnčiarovce Obecný úrad
Jelenecká 147/60
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Sprostredkovatel' predaja: 2700100992
Čaládiová Ingrid

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistka číslo: 6809999135

Verzia poistnej zmluvy: 8

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group
vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistno-zmluvného vzťahu podľa návrhu poistnej zmluvy číslo
1070502067 uzatvoreného dňa 14.06.2011 pre poistné obdobie od 14.06.2018 do 13.06.2019.

Poistník: Obec Nitrianske Hrnčiarovce Obecný úrad, Jelenecká 147/60, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Začiatok poistenia: 14.06.2011 Koniec poistenia: Neurčito Poistné obdobie/spôsob platenia: rok/ročne
Variant poistného krytia: Garant Plus EČV/ŠPZ: NR995GA Splatnost': 14.06.
Ročné poistné: 180,80 EUR Druh platby: PZ Rozsah asist. služieb: Garant Plus
Lehotné poistné: 180,80 EUR VIN: TMBCN61Z2B2131677 Verzia asist. služieb: OZO AS PZP-3

V prípade úhrady poistného z Vášho účtu realizujte úhradu v prospech niektorého z našich účtov:
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 78195386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s. IBAN SK60 11000000002623225520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. IBAN SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC) KOMASK2X
Variabilný symbol: 6809999135 (číslo poistnej zmluvy), konštantný symbol: 3558

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v
ďalšom styku s poisl'ovňou. Maximálny limit plnenia z jednej škodovej udalosti je v prípade rizika škody na zdraví a
nákladov pri usmrtení 5 000 000 EUR, bez ohl'adu na počet zranených alebo usmrtených a v prípade rizika vecná škoda,
právne zastúpenie a ušlý zisk 1 000 000 EUR, bez ohl'adu na počet poškodených. Ak je súčet nárokov viacerých
poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného
plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými
Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej
zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Súčasne Vám zasielame Potvrdenie o poistení zodpovednosti, Zelenú kartu a Asistenčnú kartu, ktorá Vám
umožňuje čerpanie asistenčných služieb v zmysle zmluvného vzťahu. Potvrdenie o poistení zodpovednosti je Vodič
povinný mal' pri se e a predložil' ho na výzvu príslušníka Policajného zboru.

Táto poistná zmluva Vás oprávňuje k čerpaniu asistenčných služieb povinného zmluvného poistenia v rozsahu
variantu uvedeného vyššie, resp. na priloženej asistenčnej karte prostredníctvom spoločnosti GLOBAL ASISTANCE
SLOVAKIA, a to počas celej doby platnosti priloženej asistenčnej karty. V prípade potreby využitia asistenčných služieb
volajte: non - stop v SR: 18118, non - stop zo zahraničia: +421 2 6353 2236. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach
asistenčných služieb nájdete na www kpas sk.

Táto poistná zmluva Vás oprávňuje k uplatneniu si nároku na poistné plnenie z verejných prísl'ubov (pri
súčasnom splnení podmienok poskytnutia poistného plnenia uvedených vo verejnom prísl'ube), ktoré dala KOMUNÁLNA
poisťovňa pre rok 2018 - a to na poskytnutie poistného plnenia v prípade úrazu vodiča a členov posádky poisteného
motorového vozidla (verzia VPÚ 2018), na poskytnutie poistného plnenia v prípade, že na poistenom motorovom vozidle
dôjde ku škode v dôsledku živelnej udalosti (verzia VPŽ 2018) a na poskytnutie poistného plnenia v prípade poškodenia,
zničenia alebo straty batožiny pri havárii alebo pri živelnej udalosti poisteného motorového vozidla (verzia VPb"·2018).

V prípade akejkol'vek požiadavky sa, prosím, obráťte na Vášho poistného po·~,.j~.. ~.;~~,.j~~ "~~'~"''';'9 našu
infolinku na tel. čísle 0800 11 2222 alebo e-mailomnainfo@kpas.sk.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia. --
-==--

KOMIJl.&J.NA pasfCM\a, il s. \4ema Insurance Q~
StelánlkovlI 17. 811 05 Bratislava 1
'ČO 31595545 'Č DPH SK 7020000746-26().
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KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Stefánikova 17
811 05 Bratislava

Táto karta Vás oprávňuje k čerpaniu asistenčných služieb povinného zmluvného poistenia
prostredníctvom spoločnosti GLOBALASSISTANCESLOVAKIA,a to počas celej doby jej platnosti.

1. V prípade potreby využitia 2. V pripade, že ste prevádzkou svojho vozidla spôsobili škodu
asistenčných služieb pri nehode inému, poskytnite .poškodenému číslo Vašej poistnej. zmluvy
alebo poruche vola~e non-stop: povtnnéh? zmluvneho. polst~nla ~~eden.é na prednej strane

karty) a č,slo na centralny dlspetlng škôd poisťovne, kde SI

giObaI môže poškodený non-5top uplatniť nárok na náhradu škody
v SR: 0850 1 566

ass'lstan~E v zahraničí: +421 2 52 62 72 82
s ovakla 3INN" lu ""', •••••••• ".. dopr . hode pod' . oboma

=C pe' BUf CIA • ,)"",espo sl"'~~'I"",w,amo avne1ne a plS3ny
- stranamihov lehotev zmyslepoistnýdlpodmieno poilitedo poisťovne.

v SR: 18118 4. Privola~epolkiu v zmysleustallOVl!níZákona Č. &'2009 Z.z.,tj. hlavne
v zahr.: +421 2 &353 223& v prípade, že Vamispôsobená škoda zrejme prevyšujej'edenapoinásobok
Túto kartu predloite vällej škodypodfa § 125 Trestnéhozákona (cca4 000 € , tiež ak sa usmrti
poskytovaterovi asisterKnej' služby. alebozraníosoba,aksa poškodícestaalebov!eobecneprospešnézariadenie

alebo ak uniknúnebezpečnéved.
V prípade čerpania asistenčných služieb prostredníctvom tretích strán (mimo GLOBAL

ASSISTANCESLOVAKIA),je poistitel oprávnený odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie za tieto
služby. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach asistenčných služieb nájdete na www.kpas.sk.
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MENO A PRIEZVISKO 1 FIRMAI Obec Nitrianske Hrnčiarovce Obecný úrad

OSLO POISTNEJ ZMLUVY OSLO NAVRHU POISTNEJ ZMLUVYI 6809999135 II 1070502067

ECV 1SPZ TOVÁRENSKA ZNAťKA A TYP VOZIDLA

1__ N_R9_9_5G_A_.,,--11 ŠKODA OCTAVIA
DOBA PLATNOSTI ASISTENťNEJ KARTY VERZIA ASIST. SLU21EB

I 14.06.2018 -13.06.2019 -~I pod'aOZDASPZP.3
L- ~~~.~~~. L-__~Iwww~~.~~a~s~.s=kl~~

tu prehnúf a odtrhnúf

tu prehnúf a odtrhnúf

A - osobný automobil

2603.2018

VIN (č. karosérie/podvozku)
TMBCN61Z2B2131677

/

Potvrdenie o poistení zodpovednosti č.: 6809999135
Druh motorového vozidla

Držiteľ motorového vozidlaJvlastník motorového vozidla

Obec Nitrianske Hrnčiarovce Obecný úrad
Jelenecká 147/60
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Továrenská značka, typ

ŠKODA OCTAVIA

Evidenčné číslo

NR995GA

Rodné číslo/IČO 00611182

KOMUNÁLNA f!I...
POISŤOVŇA

Séria a číslo technického preukazu
vozidla, osvedčenia o evidencii,
alebo obdobného preukazu

NA107534

Odtlačok pečiatky poisťovateľa
I

Miesto trvalého ob U alebo dlhodobého ob u/sídlo

Obchodné meno poisťovateľa

KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
$tefánikova 17,811 05 Bratislava
ltO: 31 595545, Dlt: 2021 097089, It DPH:SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrova nej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Č. 334S/B

KOHUNÄlNA tt
POIStOVNA_

VIENNA INSURANCE GROUP

Dátum vystavenia potvrdenia
a podpis oprávnenej osoby

C7S.~-~

KOMUNALNA.pcjsr~a, a 5 'knna InsuranceGrcql
~tefánlkova 17,81105 aransteve 1
lČO 315 95545lé DPH SK 7020000746·26().

Doba platnosti poistenia zodpovednosti-, 14.06.2018 -13.06.2019
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1. MEOZINÁROONÁAUTOMOBILOYÁPOISŤOYACIAKAlITA

ORI6
Z. YrhlÍ z ,.nmll SJtnllktl umlirl, ,.llfml,rOl

1. INTERNATIONALMOTORINSURANCECARO Z. IlIIld mer tiIIlutillrity lf 9. Meno a adresa poistnika (alebo používatera vozidla)
1. CARl<INTERNATIONALEO'ASSURANCEAUTOMOBILE S1."ak! kene.liril ,.mmt,rOl Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)

3. am- VWD 4. Číslo Zelenei karty Obec Nitrianske Hrnčiarovce Obecný úradOD· FROM DO· TO Country Code Ilnsureťs Code 1 Number Jelenecká 147/60, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Deň Mesiac Rok Deň Mesiac Rok
Day Month Vear Day Month Vear SK10061 6809999135 10. Túto kartu vydala 11. Podpis poisfovatela
14 06 18 13 06 19 This Card has been issued by: Signature of Insure

(Obidva dátumy vrátane) (Both Oates inclusive) • Názov poisfovatela: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. ..•.. r;?
5. Evidenčnéčesiovozidla (ak nie je, tak Č. podvozkualebo motora) 6. Kategóriavozidla' 7.Značka vozidla Name of the Insurer: Vienna Insurance Group

C
Registration No. (Of if none) Chassis or Engine No. Category of Vehicle' • Adresa potstovatera; Stefánikova 17

NR995GA A ŠKODA Address of the Insurer: 811 05 Brati lava
Slovak Republic

8. ÚZElNÁPLATNOSŤ
verné miesto pre polstovateta: ~.
(Optional for the insurer: KOHUNAutA~

TtRRfTORIAl'AUDIT! POISŤ01/ŇA
TMIklrtl ~ pilInI" úz.1i 1titI., "erjQ prísluilíkllinkl '1'1' prlitrtauti 111IIf.IIf.nni,. úji'll " www.cobx.org) • Logo spoločnosti YIO'NIIINS~IINC[-"

This card ~ valid in Countrieslor whichthe relevanlbox is not crossed out (for further inlormation,please see www.cobJtorg) Logo of the company
, klld'l 1l1iIf""1 krell•• KlIO.llriltejtokrell" ,erl,t~. ItiIhIi krytl.rnlblliCl II k ,,,.idzi. tu lII.donib."z1dil, • lo , lil.d. " ziDoml • Tel. a/alebo faxové črslornlh'lú,lalll kpolfnoll' "bt.,I,tlll' krejln,. Phone &/or Fax number(s)

+421 2J52 62 72 82, +421 2J48 210 570
Ineach countryvisited,the Bureauof that countryguarantees, inrespect of the use of the vehiclereferredto herein,the insurancecover bezplatná inlolinka 0800 112 222
in accordance w~h the Iaws relatingto compul!Ulryinsurance in that country. • Webová stránka wwwkpassk
N.ldllllflkicl,,rísllIiItIK.IClIiri.1i,ozrit. i""i m" •. Homepage
Ftr~. 10l1lljgtlt!ofII! reltmf Serm HI rl!!!!! ii, • E-mail adresa inlo@kpas sk

A B BG evO) cz O DK E EST F FIN E-mail address
GB GR H HR I IRL IS L LT LV M Usefullnformalion loplional for Ihe nalional marklb lo indieat. additional information]
N NL P PL RO S SK SLD ['''ČH'''I AL I AND Doplňujúce informácie (votné miesto na vloženie dodatočných informáciO

Al'> BIH I BV I IL I IR I MA I MD I MK l MNE l RUS l SRB"
TN TR I UA I

~

Poostnékrytoeposkytované ZelenoukartoovydanoupreCyprusJO_oné na te zereosré časäCypru. k10níso)podkootroloovlády • KÓDKATE6ÓRIEVOZIDlA:Cyper>ketrepubliky , CATE60RTOFYEHICLESCODE:, Poostnékrytoe~~ kartouvydaroopreAzOlbajdžan je obmedzené na be zerecsré časti Aze<baJCfžanu Idore so)pod_
A OSOBNÉAllTO CAR , MOTOCYKEl'IIOTORCYClf C NMI.AlJIjf AIIT AU30 ORI LU<l<. "" _.""".u_oo


