Celkové ročné poistné za PZPMV je 123,48 EUR
Splátka poistného za poistenie PZPMV je 123,48 EURI

Dokumenty priložené ku zmluve
Poistník prevzal a bol oboznámený a súhlasí so znením všeobecných poistných podmienok, ktoré upravujú poistenie a
sú súčasťou tohto návrhu.
Súčasťou návrhu poistnej zmluvy sú

[K] VPP pre poistenie

PZPMV číslo

M/077/15/1

Rozsah poistenia ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPOSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA ŠTANDARD (ďalej len "poistenie ŠTANDARD")
a)

lstenís ŠTANDARD sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu
benú prevádzkou motorového vozidla ("VPP-PZPMV").
. . poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.
) . . poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je:
l. 5000 000 EUR za škodu podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
z
vednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, bez ohľadu na počet zranených alebo
ených,
II. 1 000 000 EUR za škodu podľa čl. 3 ods.1 písm. b), c) a d) Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
z poved nosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bez ohľadu na počet poškodených.
A

PREDBEžNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PODĽA par. 14 zákona č. 381/2001 Z.z.
1. Predbežné poistenie zodpovednosti sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
2. Predbežné poistenie zodpovednosti vzniká dňom začiatku poistenia uvedenom v tomto návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy za podmienky, že prvá splátka bola zaplatená v plnej výške najneskôr k tomuto dňu a návrh na uzavretie
poistnej zmluvy bol podpísaný zástupcom poistiteľa.
3. Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uplynutím doby 60 kalendárnych dní od začiatku poistenia alebo dňom
uzavretia poistnej zmluvy alebo dňom doručenia odmietnutia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
4. Tento originál návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, riadne vyplnený a podpísaný osobou, na ktorú sa vzťahuje
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona Č. 381/2001 Z. z. je spolu s dokladom o zaplatení prvej splátky
v plnej výške potvrdením preukazujúcim dojednanie predbežného poistenia zodpovednosti.
DOPLNKOVÉ POISTENIA sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami pre doplnkové poistenia k poisteniu PZPMV
(ďalej aj VPP pre doplnkové poistenia).
Poistený súhlasí, že na základe údajov uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy je poistitef oprávnený vykonať
aktualizáciu údajov aj v ostatných poistných zmluvách poisteného evidovaných u poistitefa. Jedná sa o aktualizáciu
mena a priezviska, trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy.
Poistený berie na vedomie, že aktualizácia údajov sa nemusí vykonať na všetkých poistných zmluvách evidovaných u
poistitefa a že tento súhlas nezakladá povinnosť poistitefa aktualizáciu vykonať ani nenahrádza povinnosť poisteného
aj naďalej poistitefa informovať o zmenách údajov obsiahnutých v poistnej zmluve.
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