
. Císla návrhu 

0015125 
l Císla poistnej zmluvy 

l l 571 
f l l l l 

Získater 1 J f,fri._ O ':.f ; f-t O J.._J l Podiel Získater 2 Podiel 

Zaistenie: Číslo partnera: 

Číslo rámcovej zmluvy: Názov spoločnosti: 

Agentúra správy: Agentúra dojednania: l Ročné poistné: rrolongované poistné: 

EUR/ SKK EUR/ 
Náhrada za poistnú zmluvu č.: Poistné: Zaplatené do: 

EUR/ SKK 
Poistné: Zaplatené do: 

Náhrada za poistnú zmluvu č.: 

EUR/ SKK 

PML: Kód: 

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY 
pr'ehavarijhé poistenie motorových vozidiel- produkt č .. 571 

Pie toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmiehky, 
Osobitné poistné podmienky a zmluvné dojednania, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť teii9}0iStnej zmluw. 

OP: 

Druh storna: 

Druh storna: 

l 

SKK 

Dobropis 

Ťarchopis 

Ulica, číslo domu, poštový priečinok: ' 

4 Hfl .... !-lf cl-. } 
PSČ: qr· /'7 )01 

Poistenie dojednal: 

D áno D nie IČO 00 jQ~ t;,t-0 IČDPH: 
účtu/kód banky: 

D áno D nie v prospech: 

' iu:.VŠEOPéCNÉ ÚDAJE O ZMLUVE 
•' 

Všeobecné a Osobitné poistné podmienky vzťahujúce sa k poistnej zmluve: -s~ .:.t 1 oo -1 ;;,_-1 [)<('. ~ 

č. 106 č. 355 č. 156 č. 206 č. 802 

, všeobecná časf ~ áno motor. vozidlá [8f áno živel •'B'f áno krádež ~ áno úraz D áno 

< . ····. ' 
· .,1 Dátum začiatku poistenia: /It. o~.lJJ1JJ o {)O: O~od l l Poistenie konči dňa: tJfvl_cl-To 

IDENTIFIKÁCIA MOTOROVÉHO VOZIDLA: 

Špecifikácia motorového vozidla:' Nová cena motorového vozidla: Značka, typ a model motorového vozidla: 

F!ffT- ~'){0 l o l 0111 ~l o Q.c) b "-.J f . { ,J 0 ':f. r~UR/ J,., 3 -1-·i-Úí<K 

Zdvihový objem 
valcov motora (cm3): 

Riziková skupina: 

DODATKOVÉ POISTENIE 

doplnkovej • nadštandardnej 
výbavy motorového vozidla 

Výkon motora /' '· 
(kW): ({)V? 

Jedná sa o motorové vozidlo: 

Druh paliva: --;1. ___ / Užitočná hmotnosť f""' _, /"1 
(kg): ,/. l !'(/ 

D staršie (ojazdené) 

Rok, mesiac výroby: 

Počet miest Počet najazdených km: 

"':'8f nové 

Poistná suma (nová cena) motorového vozidla spolu s doplnkovou · nadštandardnou výbavou: Á 'l ) '·..,.; \ _....;:_·~ .~ ... ".", .-·7 1 .'1, ""'KK ··? ~ { -t- , EUR/ ':' _..., r -l ., 

Platné varianty sú označené [gi 

l 



, 

Sadzba: (%) 

1. výška spoluúčasti: ~minimálne -/(o 0 EUR/ 

O autopožičovňa iné 1'"1 č+-."-..) f 1 

O áno ~ nie 

r-31 '3J EUR 

(RJ/ áno O nie 

lliusová zrava: r;:.r· áno O nie Počet mesiacov: Výška prevzatej zľavy: f' Q % 

O 1 659,70EUR/50 000 SKK Ročné poistné za batožinu: 

663,88 EUR/20 000 SKK Dojednaný násobok 

1 327,76 EUR/40 000 SKK základnej poistnej sumy: 

Ročné poistné za úraz: EUR 

Prepravované veci do hodnoty: 

0 5 311,03 EUR/160 000 SKK 0 6 638,78 EUR/200 000 SKK 

Ročné poistná za prepravu: EUR 

Ročné poistné za poistenia čelného skla: 

norazovo EUR/ SKK splatné 

ne. j tt~, ~O euR; +-3 ';tľ _..SKK splatné l~ l 
'>.'l 

iôtne EUR/ SKK splatné 
,.l, 
~ .. ::,.: 

~ročne EUR/ SKK splatné 



, 

bolo zaplatené v hotovosti na inkasný blok č ... 

Bola vydaná poštová poukážka: 

Bude uhradená bezhotovostne: 

O áno 

O áno 

Variabilný symbol (č. PZ bez spojovníkov): 

O náhrada 

poistník/poistený zabezpečenie MV rovnaké ako dojednané v leasingovej zmluve, 
bolo počas celej doby leasigu poistené v poisťovni KOOPERATIVA. a.s. Vienna Insurance Group? 

~-nová 
! 

O áno 

O áno 

O áno 

)' jj:J / 
SKK 

O nie 

O nie 

Konštantný symbol: 

3558 

3558 

O nie 

O nie 

O nie 

poistník/poistený požaduje zabezpečenie MV rovnaké ako dojednané v leasingovej zmluve, pričom spÍňa podmienky uvedené v čl. Vil, bod 9 týchto zmluvných dojednaní, 
í;::al<ceptov<mie tejto požiadavky je podmienené doložením fotokópie predmetnej leasingovej zmluvy ako prílohy k tejto poistnej zmluve. 

poistenie môže v zmysle § 800 odst. 2 Občianskeho zákonníka vypovedať každý z účastníkov, do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia. 

':,i>nkt•nv/,nn;•tnilt potvrdzuje, že všetky údaje v tomto návrhu poistnej zmluvy a-~· dotazníku "Klasifikácia obvyklej a doplnkovej výbavy MV" zodpovedajú skutočnosti a berie na vedomie, že je 
·povinný v priebehu doby trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámi! poisťovni prípadné zmeny. 

:;'/ Poistník/poístený vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. ó ochrane osobných údajov dáva súhlas poisfovni KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group (d"alej len poisťovňa), aby 
osobné údaje, získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou, spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve, po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností, 

K.:WPIÝ\•ajútcich z tejto poistnej zmluvy. 
súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri 

činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov. 

Poistník/poistený týmto neodvolatel'ne záväzne vyhlasuje, že peňažné prostriedky, použité na splátky poistného z tejto poistnej zmluvy, sú jeho vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej 
zmluvy vykonáva na vlastný účet. V prípade uzatvorenia zmluvy na cudzí účet alebo použitia prostriedkov inej osoby sa poistník/poistený zaväzuje poisťovni predložif zákonom požadované 

.Poiiltníi</P<>ísttmý vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami, ktoré mu boli pred uzatvorením 
zmluvy odovzdané a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

PoisťÓvňa je podľa Zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná pri uzatváraní poistnej zmluvy v neživotnom poistení požadova! preukázanie 
totožnosti klienta a klient je povÍI!ný takejto žiadosti vyhovieť. 

Poistník/poistený je povinný podľa pokynov zástupcu poisťovne, najneskôr v deň začiatku poistenia l vstupu ojazdeného MV do poistenia, podrobiť sa obhliadke poisteného MV. V opačnom 
bude takéto konanie posudzované ako porušenie povinnosti poisteného a následne je poisťovňa oprávnená, pri vzniku poistnej udalosti, primerane krátiť poistné plnenie podl'a toho, 

aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť, resp. z takéhoto dôvodu je poisťovňa oprávnená predmetnú poistnú zmluvu vypovedať. 

~"""""' t.,".,,.nv je povinný podľa pokynov poisťovne v prípade vzniku škody na poistenom MV nahlásiť túto udalosť telefonicky, príp. elektronickou poštou (e-mailom) na tel. č. 0850 111 577 
670 pre volanie zo zahraničia) Centrálneho dispečingu škôd. 

vsellll)'.oopovooe·<'<" písomné otázky pdlsťovne týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné: Pokiaľ nie sú odpovede napísané jeho rúkopisom, potvrdzuje, že ich overil 
llyé; Be11íe r1~1vedomíe, že alebo neúpi~é ildpovede môžu mať v zmysle Občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej zmluvy. alebo odmietnutie- poistného plnenia 

Ods; 3) Zilkona Ó. 659/200TZ,z: o Z!l~edenŕm~ny,euro 'l Slovenskej republike sa konečné sumy v eurách pf~~ t~"iif:1nA~.OikP"~hfuju na dve 
·· .. mi nájbližäi~~iocentpoot~pravidielustanov~Ílýi:~;oscibitným predpisom, Po 1. 1. 2009 je hodnota uveden<I~J1~én!f\Jii~j~,l 't~4L.: .. , spot.) r, 

· Kt'llin~•akova,31> . . r 
· 831 O~ BrtAtia ~~ . IČO: 35 865 62•. 

Obc~Qci · ~Q,re,sn~dlJ[ajia~va ·; 
....................................... ,.,........... •)ddt -'!.'?//'~2a.C.3f,: .... 

Pečiatka apodpi;zi!stu~CU ~f{či~t~l)~i(rä~P;t_ 
poisťovne !(QOPERATNA, a:s. pois(ovne.KOOPERATIVA •. as. 

Vienna lns~fance Group· Ílienna Insurance Group 

............................. dňa 



t<ooperativa .A 
VIENNA INSURANCE GROUP IN 

Informácie o ooisťovatel'ovi: 

FORMULÁR O PODMIENKACH UZAVRETIA POISTNEJ ZMLUVY 
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 
štefanovičova 4, 811 OS Bratislava 
Slovenská republika 

M~ ~ po&ovatela, ~ uzavera ~ú zmluvu, ná~~=: ~.~.~.
1

.~.~.7.~.~.Z:Cf.:.l.f..~~~~.~.i.2~ll.~.l~:~~~.:~~ .. ~.~~:~:~ .. ~~~ .. ~.1

.~.~.~.~ .. ~·.~ .. ~~~.~ .. 
~r~~~/:;~~~~~~o~ii~~~;~~~~~~~~!a;i~~·~·~~·é·h~·~·g~~t~·;::::::::/;i(i).AJ(~\'.(j~.'.'.j;{ii:·:;::::::j;~/..~·.·.·.···f.:j(..'j:j.j.':·:::::?J.:J.::::·.~·.·.~·.·. 
Fi~~~·~~'é' · ~·~~·~~t·;~dk~~~·~~~ ··~~k~~~·~~~·· ~k·~··~·~ ~~~t~~~~~· · ~~·i~ť~~~ť~i·~· · 1 · ·~~~·~~~·~·: fi·~~~č~f.~9~·~ti· · cl9i~ť~~~·~é, ·čr~·~;· f ;~;~·~~~· · ~i·~;~~~~h 
finančných agentov v Národnej banke Slovenska: ....................... )2 na základe pracovnej zmluvy l zmluvy o finančnom sprostredkovaní' 
výhradne le~ p;e ~polo~nosť KOOPE~TIVA, poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group (_9'alej len .. r:_oisťovňa:') a vyhlasujem, že nemám 
kval;f;kovanu u cast na zaklad.nom ;man; po;stovne. tf {- .8, (čĽ hl f é )<l(!/// !I(!_C 
Meno a pnezv;sko 1 obchodne meno kl;enta: ........................................ , ......................................................................................... .. 

Char~kteristika poistn~i zmluvy: . . '" , . , . . . . . /Jf' ~~ /_{) 
l. Nazov po1sten1a alebo suboru po;sten;, ktore mazu byt dojednane v poistnej zmluve (po;stny produkt) ........................................ .. 

......................................................................... , ktorý poskytuje klientovi poistné krytie na poistné riziká (uvedené v bode č. 2.a). 
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt) a to najmä: 

a) poistné riziká: ................................................................................................................................................................. . 
.............................................................................. (uvedie sa názov poistného rizika spolu s odkazom na ust. VPP alebo ZO); 

b) všeobecná charakteristika poistného plnenia - pri poistnom produkte uvedenom v bode č. l. môže byť za stanovených podmienok 
vyplatená ako garantovaná poistná suma peňažná čiastka vo výške: ................................. €, ktorá môže byť klientovi vyplatená 
jednorazovo l ako dôchodok'; 

c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: ................................................................................................ .. 
................................................................................................................ (uvedú sa ďalšie výhody pre klienta, ak existujú); 

d) podmienky~ •. ~a ktorých nevzniká poisťovatel'ovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovatel' oprávnený poistné 
plnen;e zn;z;t: ................................................................................................................................................................. . 

3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného - neuhradenie predpísaného poistného zo strany poistníka môže mať za následok zánik 
poistnej zmluvy spolu so vznikom pohl'adávky poisťovne, ktorú je poisťovňa oprávnená vymáhať spolu so vzniknutým úrokom 
z omeškania súdnou cestou. 

4. Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania 
informácií o ich zmene - Sadzobník poplatkov za administratívne úkony poisťovne spojené so správou poistnej zmluvy je obsiahnutý na 
portáli www.koop.sk. 

S. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovatel'ovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany: .................................................................................................................................................................... . 

6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: 
6.1. Klient má právo odstúpiť od uzatvorenej poistnej zmluvy v zmysle §792a ods.2. písm. j) Občianskeho zákonníka, a to nasledovne: 

V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistitel'om uzavrela poistnú zmluvu najneskôr 
do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť v zmysle § 802a Občianskeho zákonníka. 
Prejav vôle osoby, ktorá s poisťovatel'om uzavrela poistnú zmluvu, urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy 
a smerujúci k jej zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy podl'a predchádzajúcej vety. 

6.2. V zmysle§ 803 ods.4 Občianskeho zákonníka: 
Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podl'a § 802a, vráti poistitel' osobe, ktorá s poistitel'om uzavrela poistnú zmluvu, bez 
zbytočného odkladu najneskôr však do tridsať dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného 
odpočítať, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie presahuje výšku zaplateného poistného, vráti osoba, ktorá s poistitel'om 
uzavrela poistnú zmluvu alebo poistený, poistitel'ovi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné. 

6.3. V zmysle§ 800 ods.1 Občianskeho zákonníka: 
Poistenie pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia: výpoveď sa musí dať aspoň šesť 
týždňov pred jeho uplynutím. 

7. Zároveň som klienta upozornil, že pri investičnom životnom poistení3 je suma zodpovedajúca predpokladaným výnosom, a ktorá môže 
byť uvedená v poistnej zmluve len odhadom, vychádzajúcim z informácií, ktoré má poisťovatel' v čase uzatvorenia poistnej zmluvy 
k dispozícii, a je preto nezáväzná, pričom dôsledkom predčasného zániku poistenia v porovnaní s dohodnutou dobou poistenia môže byť 
u tohto druhu poistenia nižšia vyplatená suma, ako bola pôvodne poistníkom vložená. Informácie o druhu a výške poplatkov, periodicite 
výpisu o stave poistenia a informácie o aktuálnom cene podielových jednotiek jednotlivých fondov sú zverejnené v: ............................ . 

8. Klienta oboznamujem s tým, že svoje sťažnosti môže adresovať priamo na adresu KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance 
Group, Štefanovičova 4, 811 OS Bratislava, ktorá ako môj zmluvný partner sťažnosť posúdi v lehote 30 dní odo jej doručenia 
a oboznámi klienta so svojim stanoviskom, alebo na orgán dohl'adu nad poisťovníctvom a finančným sprostredkovaním, ktorým je 
Národná banka Slovenska. Klient a poisťovatel' sa zaväzujú predchádzať súdnym sporom a pokúsiť sa o mimosúdne riešenie. 

9. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: .............................................................................................................................. . 

10.Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej poistnej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom SR, najmä Občianskym zákonníkom 
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Daňové práva a povinnosti majúce súvislosť s poistnou zmluvou sa spravujú 
ustanoveniami zákona č. S9SI2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

11.V prípade, že klient má nad rámec príslušných všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní k uvedené pd;A~~·1lio 
produktu osobitné požiadavky, zaznamenávam ich a prikladám svoje odporúčanie: __ 

u.:::=~~~.~i.~~>: : :: : : : : : > r :~ 
Tento formulár sa vydáva v zmysle § 33 a nasl. zákona č. 18612009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom para nstve a m e 
príslušných ustanovení § 788 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník. Informácie uvedené v tomto formulári sahuj~plný 
r~zsah práv ~ P.ovi~ností,, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmlu!y a ne~ahrádzajú všetky infor~ačn~ povinn li#a.f1ó:Ven~v0 
vseobecne zavaznym; pravnym; predpism; pn predaji alebo sprostredkovan; po1stnych produktov a je ďals;m nastrojom na · ' ~,· 

úrovne. informovano~ti klienta o pova. he a rozsahu poistn~h~:ľ9.ť~~u), J5)ie~ zároveň po~vrdzuje, že mtoJ ~oli údaje o_bsiahnuté. v om o 
formulan poskytnute pred uzatvoren;m poistneJ zmluvy c ......... ( ... 7 .. /.t/ .. I ... I ........... p;somne, s Je!J'6 suhlasom, a ze po;stnu zmluvu 
uzavrel po dôkladnom zvážení jej podmienok a svojich potrieb, nie v tiesni,~odne a vážne. · 

)hl- ··)l ''•·;) //~~- ~ 
V ........... :V. ..................... , dňa //. ...... ~f:~·.~ Cv .... ~~~~·fi·~~~~~·~~~j·~·~~~~t·~~~:~·i~ť;~~t~l:~ .. .. 

klient l poistník 

nehodiace sa prečiarknite 
konanie viazaného finančného agenta ako finančného sprostredkovatera sa spravuje zákonom č. 186/2009 z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Pod investičným životným poistením sa myslí také poistenie, pri ktorom výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých 
investovaním alebo od indexu akcií alebo od inej hodnoty/iného trhového indexu. 



Kooperativa ll. 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Konverzný kurz: 1 EUR= 30,1260 SKK 

Zaradenie motorového vozidla 

Dodatok č .................................... .. 

Produkt Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. voz. -súbor 

PZ č.: j35501 01801 l 
por.č.MV: l l l l l 

Poistník/Piatitel': 
Meno, priezvisko, t1tul RC/IČO 

Mesto Zlaté Moravce 308676 (Názov f~rmy) 

Vlastník: Ide o: D občana o podnikajúcu fyzickú osobu • právn1ckú osobu 

Meno, priezvisko, titul RC/IČO 
rl Č Mesto Zlaté Moravce 

308676 : j (Názov firmy) 

Adresa !Korešpondenčná adresa- ulica, čd., PSČ, mesto, tel č .. 
1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 

Tel č., e-mail, mobil 

Držitel': Ide o D občana o podn1kajúcu fyzickú osobu • právnickú osobu 

RC/IČO Meno, priezvisko, t1tul 
Mesto Zlaté Moravce 

(Názov f~rmy) ~l 

1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 
l Korešpondenčná adresa - ulica , Adresa d., PSC, mesto, tel.č .. 

Tel. č , e-mail, mobil 

Dátum zaradenia vozidla do poistenia: 

Limity poistného plnenia Základné poistenie l S pripoistenim l 
Názov vanantu poistenia Partner ID Europartner l 
Druh mat. voz .. Tav. Značka: 

ryp 
Séria a číslo TP· 

~~~~;a~;é~~~~~;u~ 1588 úžitkové F1at Dobi o 

EČV(ŠPZ) l Skupina vozidla· l Farba vozidla: l Rok výroby ~~Zdvihový objem: Výkon motora 

3 ~~ruh 
benzín nafta elektnna i~ l ~:;ová hmo~n;; O 

SB2a 2012 1368 (kW) 66 pal1va l D D 
Počet m1est na sedenie lé. leas zmluvy, č účt. evidencie 

Základné ročné poistné: 

Riziková skup1na: O l.skup1na D ll.skupina 

Prirážky/zl'avy: 

O autoškola D taxislužba D autopožičovňa 

D historické (vyrobené do r. 1945) 

D vozidlo určené pre prepravu nebezpečných vecí 

D vozidlo s právom prednostneJ Jazdy 

Upravené ročné poistné : SKK 

Iné prirážky! zľavy 

Rozhodná doba v mesiacoch 

Rozhodná doba v mes1acoch 

Prirážky za področnosť: 

Celkové ročné poistné: SKK 

Lehotné poistné: SKK 

Prvé/ Jednorazové poistné (rok 360 dní, mesiac 30 dni): SKK 

EUR 

koef .. 

ko ef.. 

ko ef.. 

koef.. 

3 118 EUR 

% koet.. 

Bonus % koet.: 

Ma/us % koef.. 

% koef. 

3 118 EUR 

3 118 EUR 

1 767 EUR 

-

103,50 

103,50 

103,50 

58,65 

l Žiadam o zasielanie zelenej karty: • áno D nie 

V pripade úhrady poistného z Vášho účtu Vám 

ponúkame možnosť platit' na niektorý 

z našich nasledovných účtov: 

1029706001/1111 

0202120000/6500 

009000401210200 

0175126457/0900 

480491500115600 

UniCredit Bank 

Poštová banka 

Všeobecná úverová banka 

Slovenská sporitelňa 

Dexia banka 

V príkaze na úhradu poistného prosíme uviesť číslo 

Vašej poistnej zmluvy- var. symbol, 3558 • konšt. symbol 

Poistné za vyššie uvedené motorové vozidlo za obdobie od 24.01.2012 do 17.8.2012 vo výške 58,65 EUR je splatné dňa 25.01.2012. 

Dátum podpisu: 23.1.2012 

' l 


