Poistný certifikát
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50 013 602, DIČ:4120026471, IČ DPH: SK4120026471,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 591/V

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek
zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytiaposkytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných
podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.
Rozsah poistenia určujú príslušné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok a Zmluvné dojednania pre poistenie motorových a prípojných vozidiel
Zabezpečenie vozidiel proti odcudzeniu akceptované v zmysle Článku 9 Zmluvných dojednaní

Číslo poistnej zmluvy

2-858-021569 účinná od
8.11.2017

Rozsah poistenia

Územná platnosť

Poistník

Poistený

Havária (stret, náraz,
Carrivederci, j.s.a.
Fyzická alebo právnická
vandalizmus, živelné riziká,
Geografické územie Európy,
Blatnícka 3 831 02
osoba, ktorá je registrovaná
pád predmetov),
mimo územia štátov
Bratislava - mestská časť
v systéme Poistníka ako
odcudzenie (časti, alebo
bývalého ZSSR, ktoré nie sú
Nové Mesto
Prenajímateľ, na ktorej
celého vozidla)
členskými štátmi Európskej IČO: 51023393
Zapísaná
Vozidla sa poistenie
Totálna škoda pri havárii až
únie
v obchodnom registri: Okresného súdu
vzťahuje
po prekročení 80%
Bratislava I, Odd.:Sja, Vl. č.: 22/B
všeobecnej hodnoty vozidla

Začiatok
Doba poistného krytia
Koniec

Limit plnenia
na jednu poistnú udalosť

Spoluúčasť

30 000 EUR

10% min. 100 EUR

Začína vznikom Nájomnej zmluvy medzi Užívateľom a Poisteným uzavretej v elektronickej podobe výhradne prostredníctvom Aplikácie poistníka a
vyhotovením Obhliadky Vozidla prostredníctvom Aplikácie.
Koniec Doby poistného krytia je totožný s koncom Nájomnej zmluvy, ktorá končí v momente prevzatia Vozidla Prenajímateľom a potvrdením
prevzatia Vozidla Prenajímateľom v Aplikácii.

V Bratislave dňa 26.4.2018
Ing. Jaroslav Dianiška, kontakt: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/5710 2823, fax: 02/5710 2820, mobil: 0911 906 411 e-mail: jaroslav.dianiska@colonnade.sk

