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KOOPERATIVA poistovna, a.s.
Vie1U1aInsurance Group
Agentúra Košice
Mäsiarska II
040 Ol Košice l

Registrácia: Okresný súd Bratislava I

oddiel Sa, vložka 79fB

CALL CENTRUM 0800 120 000

bezplatná infolinka
Centrálny dispecing škôd 0850 111 577
ZO zahranicia 00421 (2) 57281670
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

Inšt.:~.:1~.:kleámej a molekulárnej medicin)'
Rastisim o\'a .n

O-lOOl Košice l

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistka císlo: 6552780452

- - - -- - Verzrn-poistnéj-zIuluvy:3
KOOPERATIVApoistovna, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistno-zmluvného vztahu podla návrhu poistnej zmluvy císlo 3490785923 s úci1U1ostou
od 02.03.200909:00.

----

Poistník: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43,040 Ol Košice l
Zaciatok poistenia: 02.03.2009 09:00 Koniec poistenia: Neurcito
Variant: Partner plus ECV/ŠPZ: NEUDANÉ
Rocné poistné: 147,97 EUR 14 457,74 SKK Lehotné poistné: 147,97 EUR 1 4 457,74 SKK
Poistné obdobie a spôsob platenia: teclmický rok/rocne

VlN:~AJE73T399008476

Splatnost poistného: 02.03.
Druh platby: PZ

V prípade úhrady poistného z Vášho úctu Vám ponúkame možnost platit na niektorý z našich nasledovných úctov:
0090004012 10200 Všeobecná úverová banka, a.s. 175126457 10900 Slovenská sporiteliía, a.s.
4804915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s. 202120000/6500 Poštová banka, a.s.
102970600111111 UniCredit Bank Slovakia a.s.

Variabilný symbol: 6552780452 (císlo poistnej zmluvy), konštantný symbol: 3558
V záujme co najrýchlejšieho vybavenia Vašej žiadosti sa obrátte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na adresu

agentúry správy poistných zmlúv:
KOOPERATIVA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group
Mäsiarska 11, 040 01 Košice 1
Tel: 055/6115833, 34, 74

Císlo Vašej poistky budete predkladat pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v dalšom styku s
poistov1'íou. Maximálny limit plnenia z jednej škodovej udalosti je v prípade rizika škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
-2500000 EUR 175315000 SKK, bez ohladu na pocet zranených alebo usmrtených a v prípade rizika vecná škoda, právne zastÚpeniea
ušlý zisk - 700 000 EUR 1 21 088 200 SKK, bez ohladu na pocet poškodených. Ak je sÚcet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit
poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súctu nárokov všetkých poškodených.

Práva a povi1U1ostiz poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.
Súcasne Vám zasielame Potvrdenie o poistení zodpovednosti, Zelenú kartu a Asistencnú kartu, ktorá Vám umož1'íujecerpanie

asistencných služieb v zmysle zmluvného vztahu. Potvrdenie o poistení zodpovednosti je vodic povi1U1ýmat pri sebe a predložit ho na
výzvu príslušníka Policajného zboru.

Táto poistná zmluva Vás oprávnuje k cerpaniu asistencných služeb povinného zmluvného poistenia v rozsahu variantu
PartnerIEuropartner prostredníctvom spolocnosti GLOBAL ASISTANCE SLOVAKIA, a to pocas celej doby platnosti priloženej
asistencnej karty. V prípade potreby využitia asistencných služieb volajte:

non -stop v SR: 18118
non -stop zo zahranicia: +421 2 6353 2236
Podrobnosti o rozsahu a podmienkach asistencných služieb nájdete na WWW.kOOD.sk

Dakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia.

Dátum vystavenia: 27.01.2011
Vyhotovil (a): ÚPP VIENNA INSURANCEGROUP
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