
Číslo návrhu:

Poistenie vozidiel MOJE AUTO
Poisťovateľ

Poistník
Rodné číslo / lčo

Prľezvisko /

obchodné meno

Meno

111111111

9860974867

Allianz -S[ovenská  poisťovňa, a  s ,  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratľslava,  IČO: 00151700,

lč  DPH  SK2020374862, zapísaná v obch.  regľstri  Okresného súdu  Bratislava  1, c>dd :  Sa, vložka Č.19ó/B

00319694 Telefónne ČÍsLo +421 91 8438870

Obec Záhorce

Ľt:::Led l                  l Ľteu:;: -
Adresa trvaLého pobytu / sídla / miesta podnikania (ak je poistník podnikajúca FO)

Krtíšska

Záhorce

E-maľl

Poľstník je:

Kontaktná cíd resa
Priezvľsko /

obchodné meno

Meno

UIÍca

Obec

starosta

zahorce.sk

FO [    Po E      podnikaj.úcaFO ]      platíteťDPH ]      PEO*(vyphitvpripade,akjepoistníkpEo)E

Tjt:i::d l                 l TJteu::: -
súp.Č.I                                              lorč.    I                                    1

Doplňujúce údaje k podnikqjúcej FO

Prĺezvisko

Meno

Uuca

Obec

psčl                                     1

Dátumnarodenia  ]. ]. |               |
súpč.I                                             lorč.   I                                    1

Vlastník vozidta (vyplní sa v prípade, ak je odlľšný od osoby poľstníka)

Rodné Číslo / lčo

Priezvľsko /

obchodné meno

Meno

UIÍca

Obec

psčl                                      1

PEo*(vyplniťvprípade,akjevlastníkvozidlapEO)E

Ľt:::Led l                  l Ľteu::: -
súpčl             lorč -

Držite[ vozidla (vyplní sa v prípade, akje odlišný od osoby poistníka)

Rodné Číslo / lčo

Priezvísko /

obchodné meno

Meno

UIÍca

Obec

psčl                                        1

PEo*(vypmťvprípade,akjedržiteťvozidlapEO)E

T+t:i:Led |                 | :teu:Š: -
súpčl                                        lorč    l                                1

psčl                                      1

* Politľcky exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpľsov.
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9t!bu9 /48b /
Vozidlo
Dátum uvedenía do prevádzky / 1  evidencie Kategóíia vozidla

Rok vyroby

NEDODANÉ

Rekapitulácia poistného

Epzpágôps%%FH:nporke%ágE:Žct:tg:ä:!iop%iTä,eáz,BŽupv,BéPo,Sten,eZodpovednost,ZaŠkodu

E Moje auto KASKO       za podmľenok uvedených v prílohe Moje auto KASKO"

Prvé poistné spoLu v EUR

Deň vyhotovenia návrhu na uzavretie poistn®j zmluvy:

Prvé poistné v EUR

11,1

') PZP (Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za Škodu spÔsobenú prevčidzkou motorového vozidla) sa  riadi Všeobecnýmľ poľstnými

pJdmenkamí pre povinné zmluvné poistenie zodpovednostľ za Škodu sp5sobenú preváclzkou motorového vozidla zo dňa 01. 02  2020
a Osobitnýmľ p)istnýmľ  pctdmienkamí pre povľnné zmluvné pďsteníe zodpovednostľ za Škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa

1. 02, 2020 vydaných poisťovateíom
Moje aifto KASKO sa  riaď Všeobecnýmí pďstnýmľ podmienkami pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 30. 09  2016, Osobitnými  poľstnými

a#om&kKaomĺšdp%t3eďíuogMgteĺgu;od#cKhopzoťsťdoňvaat2e:óom3.v2por:íadegsaokb#ĺomdopg+s;naýnT,úpr#z#j§npkr#;s%äíérg3gšévgrj%2;ä,%n,ekpoľsten,uMoje

Í;d#o,ĺgguí;s,g!ä;:i#aSr#?u:v?y#täísTsľih:;ä;,s#:3vrähfJerťTndäza3|r:o:t;#g?#a:kzš?;ut%p::;:nňLká?#Ít;;ags::tr;ľnze;:,hä,%p:#g;:ä:í:ny3s;eny

!u;,ĺ::ía!j::íh;ľ#:oíbäúí;íi:i::;äi:e::::ieňív#i::!Íeíg;ä;d!|,g:nínSÍ#i;i,!vä;::!;g;ii:!iv:j?ao!inín:#inť::v:r:t#ekg:;:::ju:!;::t,%t:::;st::ae:azv:::w,
ä3ťágľvdr,:t'á2ao#!e#gjä#ezáen#nYežľaédt:'äsvB?t[e,[očma#áodvaačnšdmJ#Zgígšé:Í#čzoavrä:9c:níäTtgeonír?,Tnävdeodbeundý:|,%z:ä|ä::'#žoaY
a anľ nemá  k ďspozícľí.

#:;#aomd!s#,':;er!:e:nj#:u:z:a,!re#:#uYiŕ:::Tni#ep;#:uľ!:::p±u:;s;#s:i#s:;šeíít:e[i;:;e;::nett;ookľí!;;:g|guohľ:z;?dľ::Ée;so#is:a:žäJddzooT##rou;:
ročného poístného prľslúchajúceho za technľckú asistencľu vozidlám poskytovanú v zmysle príslušných všeobecných podmienok pre poskytovanie

i:äe:p:t!ýd:s:ú6i!a#Íí:Zo:fnu:Ro!#!;!e:ž:e#:v:ťstĺ;Ťa#žľ:bn#itm%#;k#sfn%Tai!:zé;?:|!uTo::ili::Tná:t:a:%ňcäh?#oonnu:t,;,:ú#:v:zľTeSt:,i;c2h

:r;eít::iľ§ľe§%:Íľ:;§j#::ii;§:;ii;Í[í;U:i:t:iiľ!#{;ií;§i:a:!i=:i:::Íí;Íiiľiííi;:§:n#e;j:Í[§j§:íhľ§:!;f{[ĺ§a;%ĺi#;:§n|Ítv;:;p:§::::%ií:::z;a;K!{:aľecLt°°ht°
8o%Í#ÝŽEÍ#v:ň°dbeprgĺ%kvueä%P+%,nžeprostrednícwompmohpovínnézmiuvnépoísteníezaškoduspôsobenúprevádzkoumotorovéhovozm

3Č%Odeaaži%žät,áge#šemv%Í%aoťzanJÓZTeen,ät3ľcsteep[átrJendáTťhnšczhmvernáym#%Ívstaetä!3ňoz,d,elMOJEAUTO.Zmenavtakomtoprípadenadobudne

Poistná zmLuva je uzqt`/oľoná okamihom odsúhLasenia tohto nóvľhu poľstníkom (akceptáciou). Lehota  na odsúhlasenľe tohto návrhu trvá

g3a:4ri:%neyz(p2r%gtg*dnňgô?eadč:ahtäkäz%oásí:n;aá,č?ak,i:tpaoí#gn##puááé,bDzňpo%ľs#:íg#ĺ%tzoahči%Ókvá:ťs"t,éRFak:gváag:,3á.áht:dJny(24oo
„Predbežného poistenia zodpovednostľ uvedený v nävrhu.

t:a:jo#í#;zgtÉh:tffd!ii;t,o:i:ľť!ýĽtii?vľd!s:a;!:čii:Ígäľiľ3kai,npío!i!e#e#g,a:stálka#:#p:o(:t:o%I:a#*,o#,ináka:;#afpo:n;##:áJ;a:1,s:tunĽkkgtkoasmtugt;,áí:e

ťzä:ívpoar::`óž::á#t:::updo:st*gúbhuLäesevnržtvečnaés.ariadnevLehotenajehoodsúhLasenie,pLatnosťnávrhuzanikne,poistnázmLuvambude

llmllllllmlllllmlllllllllllllllllmllmllllllllllllll
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98bu9 14;Hhl

E3funitk?:;eú!lÄitnir-nsíät::svkykoh|a;äisť,ožveň8:)gšŤauszúah%,:|:TPFg;s#:JuZ:|uvvyš&boo#,ávmaek#:#g,hstgoTaYšfsop#ehpgsdtTäe#:i':nftť:n,ckeJ
Všeobecné podmľenky eíektronľckej  komunľkácie s Awanz -Slovenskou poľsťovňou, o.s. sú dostupné na webovom sídle poľsťovateľa

Spracúvahie osobných údai.ov:
Poľsťovateľ v zmysle platných  právnych predpísov upravuj'úcich ochranu osobných  údajov Foskytuje pďstníkovi  nasledovné ľnformácľe o spracúvanĺ
osobných údajov:
Kto je prevádzkovate[om?
V zmysle platných právnych preclpisov upravujúcľch ochranu osobných údajov je prevádzkovateľom osobných údajov poľsťovatď  Kontaktné údaje

ffi:ť8V#eáakýwúŤei:íésžaz€ah[€VsÍp%'cS#%Zpmomí[#ťvĺv*ezľáj3Y=ňosk83tnaékúndýqT:ŕdaJmľzodpovednejosoby
Účelom spracúvanía osobných údajov klientov (poľstnícľ a  poistení), ľch zástupcov, poškodených a ľných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté

ss3ob#2JheaĽťämfflapÝók:npoťiáťvoavtaeíáJ;,Č;::g:t|áŔ#,g'ad#g,äÍÍ:ľeas.Bíäsvťáťí:íhcwá(:g5ávuá%%oránd:k|glstgnoe#Č:u,WFrsäpvrnáyvíz%ls,taednáaúochrana
spracúvania je najmä platný zákon o poľstovnĺctve, ľné osobľtné právne predpisy alebo 5úhlas clotknutej osoby. Pod robný zozna m účelov
a právnych základov spracúva nia je možné nájsť na webovom sídle poľsťovateťa.
Uzotvorenie poistnej zmluvy je dobrovoťné, avšak osobné údaje na tento účelje dotknutó osoba v zmysle platného zá kona o Foĺsťovníctve na
žíadosť pois{ovateľa  povinná poskytnúť. Poskytnutľe osobných údajovje Fx)dmienkou uzatvorenľa  Foistnej' zmluvy. V prípade neposkytnutľa týchto
osobných údajov je p)ľstovoteľ oprävnený odmľetnuť pistnú zmluvu uzatvorit.
Osobné údaje získova poisťovateľ prľa mo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich sprostredkovate[ov a tretĺch strán, ktoých podrobný
zoznam je možné náj.st na webovom sídle poisťovateľa.

gybknoivu;#vdo:äťMUD;:!e??gbonvygmm#čťg#?g:fnäčoeiyiE;i;úáae#;st#Íavta:'ú'ceanvngriaó#äe#giľn:3trnnuat,e|9Spopob#aogr&ôužÉodvo;ĺántuatíeosoba
profílovanľa (cielenä ma rketingovä ponuka), zQsíelanie noviniek (newsletter) aleb i nformovanľe o možnosti prľhlásľť sa do súťaže organizovanej
p,ľsťovate[om.
Aké osobné údaje bude o vás poistovateľ spracúvať?
Zoznom a rozsah osobných údajov dotknutých osôb j.e uvedený v platnom zákone o po;stovníct\/e, p)dľa ktorého je poisťovate[ oprávnený

á%rka,áľuatto[gu;#:rnádRrée#,sckkoé'.toTggyTabstnúppur,#e#Ýv#cbkf,orsgbnu:äíi;od?ááenepsrid:lľ::ÍádŔtdunTká:Íaqaeknigéš:á;nzqcR:ísášänbou#orruóhjgčíslo
podnľkate[om, prdmet podmkania a označenľe úrad ného registra alebo inej úradnej evidencľe, v ktorej j.e zapísaný tento podnľkateľ, a Číslo zápisu

!|,etno,:tgpr,#t,širzaá:ágz%:V##éj,zk#awfnáíá`deá;áĽ?žíá`&ĺa#veén,Čésíoävaä:iä;szu#stftnrg,nic#|tgšYp,rgvonk:anqeynaaúzdaasJteug;evuaknqš,uáúkciá.escohzoáps[:sÍu;
splnenĺe ostatných požiadavľek a  podmenok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené platným zókonom o FXJisťovníctve aleb] osobítnýmľ
pred pismľ alebo ktoré sÚ dohodnuté s cx)isťovate[om
Na poľsťovacíe úče\y a v súlQde s plotným zákonom o poľstovníctve a plQtným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym zókladom
spracúvo poístc)vote[osobné údaje, ktoré sú v zmysle plotných právnych predpľsov upravujúcich ochranu osobných údajov považované za osobitnú

ío:ghó:iu#nong3b##usťD#sJtúncéeps,:és,reažopt:,:thno,:thaž#ľú,oá#tťdä:#innoeľuä%,#ľúdenierizikapriuzavretípoistnejzmluvy,zľstene
Vykonáva poisťovateT v súvisLostí s poĺsťovacĺm účeLom pľof iLovanie?
Poísťovateľje v zmysle platného zákona o poľst'ovníctve alebo ľných osobľtných  právnych predpísov oprávnený vykonávať profilovanľe súvisiace
s po[sťovacím účelom, nq.mä uplsovaním rľzík (underwríting), posudzovaním Škodovosti v rámcľ  predzmlwných vzťahov alebo na  účely
predchádzanía poistným podvodom, a to v prípadcx:h predchádzajúcĺch podozrení na poistný podvod alebo Íné ob]obné konanľe. DÔsledkom
profilovania môže byť najmä odmietnutie uzatvorenia poístnej zmlwy zo strony poisťovateľa (upisovanľe rízík, predchádzanie pďstným podvodom)
alekx) zohľadnenie Škodovosti v úprave zmluvných podmienok
Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?
Osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovate[v zmysle platných právnych predpľsov poskytnúť/spn'stupníť prúemcom, ktori majú postavenľe
samostatných prevádzkovateľov, a to najma súdom, orgánom čínným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej mocľ, advokátom, správcom,
znalcom alebo i ným poľsťovniam alebo poverľť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľc]v, ktorýmľ sú  naj mä fi nanční agentí, obchodní
zástupcovia, zmluvné sewisy, spoločnosti zabezpečujúce a poskytuj úce asistenčné služby alebo spoločnostľ zabezpečujúce vymáha nie Fohľadávok.
Podrobný zoznam príjemcovje možné nájsť na web)vom sídle poisťovateťa.
Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

g,i,?b#éau##,?t#.chháäsztľús,:rha.civdasepkoj:tJožvda;,eíšďkr#,:táocvhatEeu,rís%uk,e*3uh,:sp%dn%rssá::gnp,rästúodrä,íťad'8't#:ňEoťg;),na:esgíam.'tTsnť:hm?,#
EHP ľr\ou spoločnosťou v rámcľ skupiny Allianz, robĺ tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidľel skupiny Allľanz (Allianz Privacy

;;aú:rdoa#,nit|:rvééstp?ä3#sR[ľr:;aÁ#nr2vaezňo::har:nsypägčbnnáct'sú(duapj,:yÄ|%P:íč7gutáev#žéngr:áťstetn?:čijg;:#Íätä%:ysťAol|gtnez,;ZÄ#áné
neuplatňujú Záväzné vnútropodníkové pravĺdlá skupľny Allľanz alebo výnľmky pre osobitné situácie prenosu pod[a  platných  právnych predpisov
upnavuj.úcĺch ochranu osobných  údajov, uskutočňuje poľsťovateť prenos osobných údajov mľmo EHP len na základe štandarclných zmluvných dolo-
Žľek aleb) vyžaduje od  prevádzkovateľov a sprostredkovateťov ľné primerané záruky v zmysle platných  právnych predpľsov upravujúcich ochra nu
osobných údajov.
Aké sú vaše pľáva vo vzťahu k vašim osobným údqjom?
V zmysle platných próvnych predpisov upravujúďch ochranu osobných údajov má dotknutá osokx]: próvo na prístup kjej osobným údajom a právo
získať potvrdenie o tom, ä sú o nej spracúvané osobné údaje; právo kedykoľvek súhíos odvolat právo žľaclať opravu a aktuolizáďu osobných
údajov, právo na výmaz osobných údaj.ov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo získať osobné údai.e v elektronickej podobe
a próvo podať sťažnosť u poisťovate[a aleb] na  Úrad  na ochranu osobných údajov S(ovenskej  republíky  Popľs spÔsobov a poclmľenok uplatnenľa
žľadostľ dotknutej osobyje možné nájsť na webovom sídle poľsťovateía,

vAkz°mgptiát#hígrťv#SBrrác5ľ:g*pY:jí;Ec?c#g:ŕfahnúud#:ýchúda/ovmádotknutáosobaprávonamíetaťprotispracúvanľuosobných
údajov a žiadať ukončenie spracúvanía osobných údajov, ak poisťovate[ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe

:eprráňäF#ááeurjemnä,ppoá:!ťoovvaatte:ťo:,'eT*grELáovĽoÔTezg#:tg`ä::kújop'a#i(s:g#etgúesaplg%VE;n#äkvooovsetáet:gTrátäJTveeg:enppr,výkone
v predchádzaj úcom cx]seku.
Ako dlho uchováva poistovater vaše osobné údaje?
Doba spracúvanľa osobných údqov je v sú lade s platným zákonom o pDľs{ovníctve najmenej v dížke 5 rokov odo dňa skončenľa zmluvného vzťah u
s klľentom. Podrobný zozna m doby spracúvania je možné nójsť na webovom síd le poisťovateľa.
Ako čosto aktuaLizuje poisfovate[ toto oznámenie?
Aktuálne znenie informačnej pvínnostĺ v podobe oznämenia o spracúvanĺ osobných údajov je možné nájst na webovom sídle poľstovate[a

llmllllllmllllllllllllllllllllmllllllllllllllllmlll

A3   RC   118   903   V ŕícln  ctrrtn\/   ?



gsóu9/48Ó/
Vyhlásenie poistníka k spracúvaniu osobných údajov:
Poľstník odsúmasením návrhu  potvrdzuje, že mu  boli  poskytnuté Ínformácie vyplývajúce z platných právnych  preclpľsov upravujúc{ch ochranu
osobných údajov  Uvedené informácie sú uvedené aj na webovom sídle Fx)isťovate[a. Pre prípad, že poístník uvľedol osobné údaje inej osoby
zároveň potvrdzuje, Že táto osoba mu udelľla predchádzajúcľ pÍsomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poistovateťom na účely
podľa platného zákona ct poľsťovníctve a je si vedomý toho, že je povľnný preukáza{ poľsťovate[ovľ kedyko[vek na jeho žiadosť, že ďsponuje
uvedeným pÍsomným súhlasom tejto osoby

Poľsťovateľ má  právo oslovľť poistníka   na  účely priameho marketingu.  Proti  používanľu osobných  údajov na  účely  priameho  marketľngu je
možné  zo strany  poľstníka kedykoľvek namľetať

Ežgirsot,:kňosíľea:ää:mmt,%tgoro)Íž:au:aotiá:ehi:;e:Ĺ#pvor,!tun:|qzmt::owpá:táep:äíjxgvná:e?soopbänty;cvhnš%a#ávv:%nú,čS;yrapcr|avTťe::oT:ékúeáán,?una
účely priameho marketingu, ak poľstník znovu neuveďe svoju námietku.

SúhLas s poskytnutím osobných údajov m marketingové účeLy:
Pre prípad, ak sa poisťovate{ prľ priamom marketingu  nemôže spoliehať na svoj oprávnený záujem, poistník označením políčka 5úhlasu
a odsúhlQsením  návrhu dáva  poisťovateľovľ súh\as so spracúvaním svojich osobných  údajov v rozsahu: titul, meno,  priezvľsko, dátum
narodenia, kontaktná adresa, telefónne číslo, email prĺpadne ľné osobné údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu s poľsťovateľom za účelom
príamej marketingovej. a predajnej komunikácie  Tento súhlas udeťuje na dobu počas trvania zmluvného vzťahu s poľsťovate[om a po dobu
3  rokov od  ukončenia  platnostľ všetkých  zmluvných vzťahov s  poľsťovate[om.  Poistník berie na vedomĺe, Že tento súhlas má prednosť pred
námietkou proti priamemu marketingu, ak ju doteraz uplatnil, a že ho môže kedykďvek odvo[ať.

E  súhlas poľstníka 5 poskytnutím osobných údajov na marketingové účely

Elektronickó komun ikácia (e-mail, teLefón):
Uvedením svojho e-mailu a telefónu v tejto  poľstnej  zmluve  poľstník berie  na vedomľe, Že  pďsťovate[ a  poľstník, ktorý je fyzľckou osobou -
nepodnľkate[om, budú vzójomnú komumkáou (vrátane dokumentov) týkajúcu sa.
-tejto poistnej  zm[uvy; ako cij
-všetkých existujúcich a  budúcľch  poistných zmlúv poistníka;

uskutočňovať v elektronickej forme prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie, ktorýmí sú e-mďl a telefón  poľstníka, a e-maľl
a telefón poisťovateĺa v zmysle Všeobecných  podmľenok elektronľckej  komunĺkácie s Allľanz -Slovenskou  poisťovňou, a.s., (ďalej aj  ako
„všeobecné podmíenky").  Poistníkj.e povinný oznámlť poľsťovate(ovi  každú zmenu e-mailu alebo telefónu.  Poľstník berie na vedomľe, Že
zánik poistenia  podľa tejto poistnej  zmluvy  nemá za  následok zánik elektronľckej  komunikácie  Účínky doručenľa a ďalšie podmienky, za
ktorých sa bude uskutočňovať elektronľcká  komunľkácľa, vrátane  zmeny a zrušenia elektronickej  komunikácíe, sú  uvedené vo všeobecných

podmienkach.

Žiadosť o uzatvorenie Dohody o zriadení Allianz Konta (Allianz Konto):
Poistník, ktorý je fyzĺckou osobou -nepodnľkateíom, označením políčka záujmu o zriadenľe Allíanz Konta a odsúhlasením návrhu žiada
o zriadenľe služby Allianz Konto. Návrh dohody o zríadení Allĺanz Konta (ďalej aj ako „dohoda") bude po uzatvorení tejto poľstnej zmluvy
zaslaný v elektronľckej podobe na e-mďl poístníka. Dohoda sa uzatvára vyjadrením súhlasu poistníka so znením jej návrhu, a to prvým
úspešným  prihlásením sa do Allľanz Konta  použitím  prľhlasovacích údajov zaslaných  na e-mail (ídentifikačný kód) a telefón poľstníka

(heslo). Podmienky, za ktorých bude služba Allľanz Konto podľa dohody na základe tejto Žiadosti poskytovaná, ako aj spôsoby jej zmeny
a zrušenľa, sú  uvedené vo Všeobecných  podmienkach elektronickej komuníkácľe s Allĺanz -Slovenskou  poísťovňou, a s

označte v prípade záujmu o zriadenie Allľanz Konta

Poľstník  odsúhlasením  návrhu  potvrdzuj.e,  Že  bol  pred  uzavretím  tohto  návrhu  oboznámený  s jej  obsahom,  a  že  v  písomnej  forme
obdržal lnformácľu  pre spotrebítera pred  uzavretím zmluvy na ďaĽku, ktoré tvoria súčasť poľstnej zmluvy ako jej prílohy.

Počet príloh           Poznám ky

Predajca

Zdroj obchodu

Získateťské číslo
oprávneného zástupcu
poisťovate[a  1

00013739

MA Číslo spolu pracovníka

Telefón

''.`..-.

Allľanz -Slovenská  poľsťovňa,  a.s.
Juraj  Dlhopolček,  MSc.
Člen predstavenstva

Príezvisko a meno / obchodné meno

..ť
Allíanz - Slovenská  pois€ovňa, a.s

lng.  Jc)zef  Paška
člen predstavenstva

Štefan  Filip

Prľezvisko a meno spolupracovníka

Fi,ipštefan

Získate[ské Číslo oprávneného zástupcu poisťovate[a 2

+421905316133 111 D =
stefan.filip@os.allianz.sk

lnformáciu potrebnú pre realizáďu platby prvého poľstného dostanete od oprávneného zástupcu  poľsťovateťa.
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