
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

Tarifa: PZP20
POISTNÁ ZMLUVA č. 610/388237-9

Poisťovateľ vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkoumotorového vozidla
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.POISŤOVATEĽ:
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, Slovenská
republika
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka č. 757/B
IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561, IČ pre DPH:
SK2020843561

a
POISTNÍK:

RÚVZ so sídlom v KošiciachNázov spoločnosti:
00606723IČO:
ZápadSídlo:
Ipeľská 1Ulica a číslo:
04011PSČ:

Motorové vozidlo:
EČV/ŠPZ:Séria a číslo technického preukazu:
Druh vozidla: Osobný,
dodávkový automobil

Továrenská značka, typ: ŠKODA
FABIA COMBI

Výkon motora: 70 kWRok výroby: 2017
Farba: bielaZdvihový objem valcov: 999 cm3
Celková hmotnosť: 1589 kgPočet miest na sedenie: 5

VIN (výrobné číslo karoserie): TMBJP6NJ8JZ047147

LIMIT POISTNÉHO PLNENIA:
a) 5 000 000,00 eur, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených za škodu na

zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej
starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových
dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového
zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

b) 1 000 000,00 eur bez ohľadu na počet poškodených za škodu vzniknutú poškodením,
zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady
spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov za podľa § 4 ods. 2 písm.
a), b) a d) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkoumotorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ak poisťovateľ nesplnil
povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) zákona alebo neoprávnene
odmietol poskytnúť poistné plnenie alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné
plnenie.

Bežná prevádzkaDruh použitia vozidla
12.09.2017Dátum uzavretia poistenia
13.09.2017Začiatok poistenia
neurčitúPoistenie na dobu

101,15 €
Výsledné ročné poistné za poistenie
zodpovednosti

101,15 €Celkové ročné poistné
ročneSpôsob platenia poistného
Splatnosť ročného poistného:
13.09. každého roka

Splatnosť poistného



20.09.2017Dátum vystavenia poistky

Mag. Christian Sollinger
člen predstavenstva

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dr. Klaus Wöhry
člen predstavenstva

Wüstenrot poisťovňa, a.s.


