DOTAZNÍK

AUTOMOBILOVÉ, MOTOCYKLOVÉ
A MOTORISTICKÉ ŠPORTY
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo poistného návrhu:
1. Na akom type automobilu, motocykla alebo iného motorového vozidla jazdíte? Uveďte, prosím, tiež kubatúru:
2. Na akej úrovni sa uvedenému športu venujete?
£ amatérsky £ profesionálne £ tréner/inštruktor
3. Zúčastňujete sa amatérskych, národných, medzinárodných pretekov? Prosím popíšte:

4. Uveďte, prosím, typy pretekov, na ktorých sa zúčastňujete (napr. cestné, dráhové, rally, enduro, iné):

5. Uveďte prosím počet pretekov:
Za minulý rok:
Za kariéru celkom:
Plánovaný počet pretekov na budúci rok:
6. Plánujete zmenu Vašej klasifikácie, spôsobu alebo frekvencie pretekov?

7. Mali ste niekedy nehodu pri ktorej ste utrpeli zranenie a/alebo došlo
k poškodeniu Vášho automobilu, motocykla alebo iného motorového vozidla?
Ak áno, uveďte, prosím, detaily (kedy, popíšte zranenie a jeho následky a pod.):

£ ÁNO

£ NIE

8. Zúčastňujete sa alebo zvažujete účasť na experimentálnych pretekoch,
testovaní prototypov, pokusoch o rekord?
Ak áno, uveďte, prosím, detaily:

£ ÁNO

£ NIE
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9. Motorové vozidlá			
Ak áno, vyberte a vyplňte, prosím, príslušnú kategóriu:
Jednosedadlové £
Formula
£
Rallye
£

£ ÁNO

£ NIE

VYHLÁSENIE
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť informácií uvedených v tomto Dotazníku. Beriem na vedomie, že tento
Dotazník je súčasťou mnou predloženého Návrhu a poistnej zmluvy, ak bude uzavretá. Taktiež beriem na vedomie, že ak
poisťovateľ zistí podstatné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v Návrhu a tomto Dotazníku, má pravo
Návrh odmietnuť, prípadne odstúpiť od poistnej zmluvy uzavretej na základe Návrhu alebo odmietnuť poistné plnenie
s následným zánikom poistnej zmluvy, a to za podmienok uvedených v § 802ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka (zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
Podpis:
Dátum:
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