
Poisťovateľ:

Poistník:

Poistený:

Poistené
vozidlo:

Poistné:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Allianz (m )
Poistka číslo: 700674329 Slovenská poisťovňa
Číslo návrhu: 9942256970
Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
IČO: 00151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

Nezábudka N.o.
IČO: 42000041
Záhradnícka 2 ,986  01 Fiľakovo

Nezábudka N.o.
Záhradnícka 2 ,9 8 6  01 Fiľakovo

ŠKODA ROOMSTER, evidenčné číslo: LC310CA 
VIN :TMBN M25JXC7014622
Dátum dojednania: _____ Začiatok poistenia: Poistenie na dobu neurčitú
31.10.2014 03.11.2014
Druh poistenia/Modul poistného krytia: Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné
OPTIMAL+ 5%, min. 65,00 EUR 317,16 EUR
(škody spôsobené v dôsledku havárie vrátane zrážky so zvieraťom; odcudzenia celého vozidla; odcudzenia časti vozidla; vandalizmu; živelnej udalosti - víchrica, 
krupobitie, úder blesku, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, požiar, výbuch, povodeň, záplava, zemetrasenie; škody na vozidle spôsobené hlodavcami; 
oprava/výmena poškodeného čelného skla vozidla)
Maximálna výška poistného plnenia z jednej poistnej udalosti krytej poistením vozidla je 150 000 EUR.

Pripoistenie stretu so zvieraťom nedojednané
Pripoistenie nadštandardnej výbavy nedojednané
Pripoistenie náhradného vozidla nedojednané
Pripoistenie batožiny nedojednané
Pripoistenie čelného skla nedojednané
Pripoistenie pracovnej činnosti nedojednané
Úrazové pripoistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
- Smrť následkom úrazu nedojednané
- Trvalé následky úrazu bez progresívneho plnenia v rozsahu nedojednané 
vybraných diagnóz
- Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia následkov nedojednané 
úrazu
- Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z  dôvodu úrazu nedojednané
Pripoistenie finančnej straty nedojednané

Spolu: 317,16 EUR
Maximálna hodinová sadzba za opravu: v zmysle ustanovení Osobitných poistných podmienok k poisteniu Moje auto KASKO.
Územná platnosť: SR a ČR, Európa_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ ročné poistné:___________ 317,16 EUR

- Poznámka:----------------------------------------------------- ------- ---------- ------------------ — — ---------------- - --------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Poistná zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Splatnosť bežného poistného za poistné obdobie je v prvý deň poistného obdobia.
Všeobecné ustanovenie:
Toto poistenie sa riadi poistnou zmluvou (vrátane jej prípadných dodatkov a príloh), Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie Moje auto KASKO Allianz - 
Slovenskej poisťovne, a. s. a Osobitnými poistnými podmienkami k poisteniu Moje auto KASKO.

Kontakt: zás,tupca poisťovateľa Renáta Vanková, tel. +421908342542 
bezplatná Infolinka: 0800 122 222

Ing. Viktor Cingel, CSc. Ing. Miroslav Pacher
člen predstavenstva člen predstavenstva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

V  Lučenci dňa 18.11.2014

Dostojevského rad 4 100:00 151 700 Okr. súd Bratislava I, Obeh. register
SK-815 74 Bratislava IČ DPH: SK2020374862 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B
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