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Návrh poistnej zmLuvy

Cestovné poistenie a asistenčné služby Dojednaná torifa 1112
Poisfovateľ At[ianz - SLovenská poisfovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74 BratisLavo, Slovenská republiko,

ičo: oo 151 700, iČ DPH: SK2020374862, zopísoná v obch. registri Okresného súdu Bratislavo I,
odd.: Sa, vtožka Č. 196/B

Poistník
Rodné Číslo / IČO Telefón +421259304154 1
Priezvisko /
obchodně meno I0ns1 inšpekcia životného prostredia

Meno Titu[pred Titulzo
menom menom

Adresa trvalého pobytu! sídla poistníka J miesta podnikania (ak ide o podnikajúcu FO)

Utica Lieséniova I5úpI_____________ Or.Č. 117D
Obec IBratislava I PSČ83lOl I
““E-moit

@ IsizPsk PEO* (ptniť v prípade.
ak je poistník PEO)

DT - kód DT - kód Poistníkje poistená osobo čino nie
zomestnávoteío zamestnonca
Poistené osoby (prípodné ďolšie poistené osoby uveďte v prilohe - Zoznom poistených osób)

Dótum narodenio
Priezvisko Meno deň mesiac rok Číslo Boby karty

IRužička lkóbert

______________

I I I I

________

I I I

________

I

________

ti I

____

I I
I I

. I I
I I
I I

I I I
V prípode, okje poistenou osobou PEO*, uveďte meno o priezvisko poistenej osoby do Poznámky s označením PEO.

Dátumwhotovenio ‚ „. Hodino o minúto
12návrhu • • whotovenio návrhu

Poistená cesta a územná platnosť
ZoČiotokpoistenio I 25 I ‚ I 09 I . L 2018 I Koniecpoistenio 26 I • I 09 I . I 2018

ZánoA ZánaB LI ZónoC SR LI
Riziková skupino CeloroČně poistenie PotroČné poistenie
* Politicky exponovaná osobo v zmysle 6 zákona Č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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Dojednané poistenia

Poistenie [iečebných náktadov v zahraničí Fixný batik poisteni

Počet Počet
Sadzbo V EUR osáb dni Prirážka Poistné v EUR

dospeh/seniorii 11,1700 lxii iXI2 iXJ =1 31,140 I
detij

_____

‘ I lxi lxi ixLl =1 i

_____

Poistenienák[adovnazáchrannúčinnosf I I I lxi lxi H = I ‘ I I
Pripoisteniebatožiny UI lxi lxi I =1 iI____

Sadzba v % Poistná_suma_cestovnej sLužby v EUR

:::to0V0cth
storno

I x

________________

‘

______

=

___________ ______

Poistnó spotu v EUR ii 14° I
Úprava poistného Celkom

I I I

_________

I I 5k ÚpravapoistnéhovEUR I °I ‚ 117 I
JednorazovépoistnévEUR I 3I ‚ 123 I

OPoistenia dojednané na zákLade tohta návrhu poistnej zmtuw (ďatej Len návrh) sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkami
pre cestovné poistenie a asistenčné sLužby zo dňo 06112015 (doLej ten VPP-CP‘) o Osobitnými poistnými podmienkami pne
cestovné poistenie zo dňa 25.05.2017, ktoré sa vzťahujú na poistnú zm[uvu s dojednanou tanifau 112, 212, 312, 11X2, 21X2, 31X2,
2P52, SPEC2, 2P5Z2, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 1172, 2172, 1RRZ2, 2RRZ2 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými
podmienkami pne celoročně cestovné poistenie s obmedzeným počtam dní jednottivej poistenej cesty zo dňa 2505.2017, ktoré
sa vzfahujú na poistnú zmtuvu s dojednanou tanifou 2R902 a 4R902, Osobitnými poistnými podmienkami pne ceLoročně
cestovné poistenie s obmedzeným počtom dni jednottivej paistenej cestya Limitovaným krytím [iečebných náktadovvzahraničí
za dňa 25.05.2017, ktoré sa vzťahujú no poistnú zmtuvu s dojednanou tarifou 1R451, Osobitnými poistnými podmienkami pne
ceLoročně cestovné poistenie EUp[us s obmedzeným počtom dní jednottivej poistenej cesty za dňa 25,05.2017, ktoré sa vzfahujú
na poistnú zm[uvu s dojednanou tanifou 1R35E2, Osobitnými poistnými podmienkami pre cetoročné cestovné poistenie LIMIT
s obmedzeným počtom dní jednottivej poistenej cesty Zo dňa 2505.2017, ktoré sa vzfahujú na poistnú zmtuvu s dojednanou
tanifou 1R352 a Osobitnými poistnými podmienkami pre cetoročné cestovné paistenie GOLF 5 obmedzeným počtom dní
jednottivej poistenej cesty za dňa 25,05.2017, ktoré so vztahujú na poistnú zmtuvu s dojednanou tanifoulGl2 a 2G12.

Spracúvanie osobných údajov:
Poistnlk zoptatenlm poistného potvrdzuje, že mu boti poskytnuté informácie vyp[ývajúce z pLatných právnych predpisov
upravujúcich ochranu osobných údajov. Uvedené informácie sú uvedené aj na webovom sídLe poisťovateía. Pre prípad, že
poistník uviedoL osobné údaje inej osoby Zároveň potvrdzuje, že mu táto osobo udetilo predchádzojúci písomný súhtas so
spracúvaním svojich osobných údajov poisťovoteíom na účeLy podía platného zákona o poisťovnictve a je si vedomý toho, žeje

povinný preukázaf poisťovateľovi kedyko[vek na jeho žiadost, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.

VyhLásenie poistníka:
Poistník zaplatenim poistného iyjadwje súhtos s týmto návrhom. Poistník zaptotením poistného potvrdzuje, že bot pred zaptatením
poistného oboznámenýs obsahom Všeobecných poistných podrnienok pre cestovné poistenie a asistenčné stužby za dňa 06.11.2015
a Osobitných paistných podmienok pnistušných ktahfedojednanej touto poistnou zmtuvou (détej spoLočne Len „poistné podmienk/).
Poistnik zaptatenim poistného bene na vedomie, že poistné podmienky, ktorými sa nadia poistenia dojednané na zákLade tohto
návrhu, sú mu v písomnej podobe k dispozícii na webovom sídLe poisťovateLa ww.atUonzsp.sk ako aj na predajných miestach
poisfovateľa.

Poistník zaptatenim poistného potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úpLné, pravdivé a nezamtčat žiadnu skutočnost týkajúcu sa
navrhovaného polstenia. Poistná zmtuva na základe tohto návrhu je uzavretá okamíhom zaplatenia poistného v zmysle ČL. 5 VPP
CP. Tento návrh je ‘hotovený v troch whotoveniach poistovate poistník o oprávnený zástupca poistovateľa dostanú každý jedno
whotavenie.
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Poistnik mptatením poistného poMdzuje, že pred uzavretim poistn zmluw bot oboznúmený a zároveň obdržat v psomrej torme
udaje v zmyste ustanovenia 792a zákona č. 40/1964 Zb. Qbčiansky zákonník v zneni neskoršĺch predpsov a Informáciu pre
spotrebitefo pred uzavretim zmtuvy no diatku ktorá tvori súčast poistnej zmtuvy oko jej priloha.
Poistník vyhLasuje, že sije vedomý, že poistnó v tomto návrhu poblnej zmtuvy je kotkutované vrátane peňažného ptnenia v zmyste
32 zákona č. 186/2009 1 r o finančnom sprostredkovoni a flrcnčnom poradenstve a o zmene a doptneni niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov, Peňažně ptnenieje stanovené v zmyste Zákona NR SR Č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskoršth
predpisov.
Pokiatje tento návrh na uzavretie poistnej zmtuvy predmetom verejného obstarávania poistník zoptatením paistnéha vyhtasuje, že
v rámd tohto zreatizovaného verejného obstarávania vykonat opatrenia potrebné k tornu, aby nedošLo ku kontUktu záujmov, ktorý
by mohot narušiť atebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzanio
v zmyste ust. 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 iz. o verejnom obstarávan[ ao zmene a doptneni niektorých zákonov v zneni neskoršch
predpisov.
Poistnk zaptatenim postnáho vyhtosuje, že nie je osobou s csobtnýrn wfohom k posfovateľovi v zmysle ptatného zákona
o poisfovrĺcWe. V pripade, ak jetoto vyhtásenie nepravdivé, poismik bene no vedamie; že táto Goistná zmtuva jev zmyste 71 ods. 1
ptatného zákona a poisfovníctve od počiatku neptatná.

Počet pnitoh Poznámky

oprávneného zástupcu

fUOr. Ľ3c f

rdťtq ( Jĺ2P

poisťovotefa 1

00066666
MA Čĺsto spotuprocovnika

Tetefán

nIi__I

V Bratistove. dňa

I 061.1091.1 2018

lskotetské čĺsto

AWanz - S‘ovenská poistovňa, a. 5. AWonz - Stovenskó poistovňa. O

Ing. Viktor Cingel, CSc. Ing. Jozef Paška
člen predstavenstva člen predstavenstvo

Pniezvisko a rneno / obchodně rneno

lRóbertiahn H
Pniezvisko a meno spolupracovníka

IiiRóbert

1+421949229624
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Zĺskoteľské čísto oprávneného zástupcu poisťovateľa 2

100056535
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