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Návrh poistnej zmluvy

Cestovné poistenie a asistenčné sLužby Dojednaná torifo 1112

Poisfovatet A(lionz - Slovenská poisťovňo, o. s Dostojevského rod 4, 815 74 Bratíslavo, Slovenská republika,

ičo: 00151 700, Č DPH: SK2020374862, zopisoná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I,

odd.: So, vložka č. 196/B

Poistník
Rodné číslo / IČO Telefán +421259304154 I
Phezviskoj

obchodné meno I51ov1s1 inšpekda životného prostredia

Meno

____________________________________

iitulpred1 Titulza

menom menom
Adresa trvaLého pobytu J sídla poistníko ‚ miesta podnikania (ak ide o podnikojúcu FO)

Utico Iieséniova Isúpč.I Drč. 17D

c Obec ftisIava I PSČ[831 01

E-mail

00156906 I

DT - kód
zamestnávoteía

@ jsizp.sk

I I DT-kád
zamestnonco

J PEO* (wplniť v pi pode,

akje poistnik PEO)

Poistníkje poistená osobo EL čino nie

Poistené osDby (pripodné ďoRie poistené osoby uveďte v prílohe - Zoznom poistených osób)

Dátum narodenia
Priezvisko Meno deň mesioc rok Cislo Boby karty

IšuIeková IDáša I
I I I

I I I
I I I
I I I

-J I I
I I

I I I I
I I I I I

I I
I I I I I
I I I
V prípode ok je poistenou osobou PEO*, uveďte meno o príezvisko poistenej osoby do Poznámj s označením PED.

Dátumwhotovenio Hodinoaminúto
12 39

návrhu
2018

vyhotovenío návrhu

Poistená cesta a územná pLatnosť

Zočiotokpoistenio 17 I 09 2018 I Koniecpoistenio I 21 09 I I 2018 I
ZónoA ZónoB ZónoC SR

Riziková skupino Celoročně poistenie Potročně poistenie

÷ Politicky exponovaná osobo v zmysle 5 6 zákona Č. 297/2008 Z z. v znení neskoršich predpisov.
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Dojednané poistenia

Paistenie Lečebných nák[adov v zahraničí Fixný balík paisteni

Počet Počet
Sadzba V EUR osáb dní Prirážka Poistné V EUR

dospeti/seniorii ii,lioo lxii Xl5 HEl =1 i1,is°
detil

___LI

lxi lxi ixLl =1 ‘I___
El Poistenienókladovnazáchrannúčinnosť I ‘

________lxi_____

xI Ix El = ‘ I I
ELl Pripoisteniebatožiny El .1 lxI lxi I =1 II____

Sadzba v % Poistnó suma cestovnej služby v EUR

El:::t0m0v ElPaisteniestorno El

____lxi_____________

‘ I =

_________ ____

PoistnéspoluvEURI 8j 15° I
Úprava poistného

__________ __________

Celkom

_________ _________ _________ _________

I 5I ÚpravapoisméhavwRi_________ 43 I
Jednorazové poistnó v EUR BI IQ? I

Poistenia dojednané na základetohto návrhu poistnej zm[uw (ďa[ej len návrh) sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkami
pne cestovné paistenie a asistenčná služby za dňo 0611.2015 (dolej len VPP-CP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pne
cestovná poistenje za dňa 25,05.2017. ktoná sa vzťahujú na poistnú zmluvu s dojednanou tanifou 112, 212,312, 11X2, 21X2, 31X2,
2P52, SPEC2, 2P5Z2, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 11Z2, 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými
podmienkami pne celonočně cestovné paistenie s obmedzeným počtam dní jednatlivej poistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktoré
sa vzťahujú na poistnú zmluvu s dojednanou tarifou 2R902 a 4R902, Osobitnými poistnými podmienkami pre celoročně
cestovná poistenie s obmedzeným pačtom dni jednottivej poistenej cesty a [imitovaným krytím liečebných nákladov v zahraničí
Za dňa 25,05.2017 ktará sa vzfahujú na paistnú zm[uvu s dojednanou tanifau 1R451, Osobitnými paistnými podmienkami pro
celoročně cestovné poistenie EUp[us s abmedzeným pačtam dni jednatUvej poistenej cesty za dňa 25.05,2017, ktará sa vzfahujú
na paistnú zmtuvu s dojednanou tanifou 1R35E2, Osobitnými paistnými padmienkami pre celoročně cestovné paistenie LIMIT
s abmedzeným pačtam dní jednatlivej paistenej cesty za dňa 25.052017, ktaré sa vzfahujú na paistnú zmluvu s dojednanou
tanifau 1R352 a Osobitnými poistnými padmienkami pre celoročně cestovná poistenie GOLF s abmedzeným pačtam dní
jednotlivej paistenej cesty za dňa 25,05.2017, ktará sa vzfahujú na paistnú zmtuvu s dojednanou tarifaulGl2 a 2G12.

Spracúvanie osobných údajov
Paistník zapLatením paistnéha potvrdzuje, že mu bali poskytnuté infarmácie vyplývajúce z platných právnych predpisav
upravujúcich ochranu asabných údajav. Uvedená infonmácie sú uvedená aj na webavam sídle paisťavateía. Pre pripad, že
poistník uviedal asabná údaje inej asaby Zároveň pawrdzuje, že mu táta asaba udelila predchádzajúci pisamný súhas so
spracúvanim svajich asabných údajav paistavatelam na účely padía platného zákona a paisťavnicwe oje si vedamý taha, žeje

O povinný preukázaf paisfavateíavi kedykaľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným pisamným súhlasam tejta asaby.

Vyhlásenie poistnika:
Paistnlk zaplatenim poistnéha vyjadwje súhlas s týmta návrham. Poistnlk zaplatenim paistnáha paMdzuje, že bol pred zaplatenim
poistnéhaabaznámenýs absaham Všeobecných paistných padinienakpre cestovné poteniea asistenčné služby za dňa 06.112015
a Osobitných paistných padmienak pnis[ušných k tahíe dajednanej tauta paistnau zmtuvau (dolej spalačne len „poistné padmienky).
Poistník zoplatenim paistnéha beňe na vedomie, že paistné podmienky, ktorými sa dadia paistenia dojednaná na základe tahta
návrhu, sú mu v písamnej podabe k dispozkii na webavom sídle paisťavateĹa vnw.aWanzsp.sk aka aj na predajných miestach
paisťavateía.
Paistnik zaptatenim paistnéha pawrdzuje, že všetI‘ uvedené údaje sú úplná, pravdivá a nezamlčal žiadnu skutačnasť týkajúcu sa
navrhovaného poistenia. Paistná zmluva na základe tahta návrhu je uzavretá akamiham zaplatenia paistnáha v zmysle Čl. 5 VPP
CP. Tento návrh je whatavenýv troch whataveniach. paisťavate paistnik a aprávnený zástupca poisfavateía dastanú každý jedna

whatovenie.
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6689381074
Poistňlk zoptatenlm polstného potvrdzuje, že pred uzovret(m poistneJ zmLuvy bot oboznámený a zóroveň obdržal v pisomnej forme
údaje v zmys[e ustanovenia 5 792a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a nformáciu prs
spotrebiteía pred uzavretĺm zmluw no diafl<u, ktorá tvori súčasf poistnej zmluw oko j priloho.

Poistník hlasuje, že sije vedomý, že poistné v tomto návrhu poistnej zmluvy je kalkulované vrátone peňažného plnenio v zmyste
532 zákona č 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovani a finančnom poradenstve a o zmene a doptnení niektorých zákonov

r v zneni neskoršich predpisov. Peňažné plnenie je stanovené v zmyste Zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršich
predpisov.
Pokiatje tento návrh na uzavretie poistnej zmluw predmetom verejného obstarávania, poistník zapatenim poistného whasuie, že
v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania wkonoL opatrenia potrebné ktomu, aby nedošto ku konfliktu záujmov, ktorý
by mohot nawšif alebo obmedzif hospodársku sútaž alebo porušiť princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchádzania
v zmysle ust. 523 ods. 1 zákona Č. 343/2015 iz o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršfch
predpisov.
Poistník zaplatením poistného hlasuje, že nie je osobou s osobitným vzfahom k poisfovateľovi v zmysle platného zákona
o poisťovnícwe. V pripade, akje totowh[ásanie nepravdivé, pošstník bene na vedomie, že táto poistná zmluvaje v zmysle 571 ods. 1
platného zákona o poisfovnkwe od počiatku neplatná.

ĺě /j\
(2 Ik

/4 ji

Počet príloh Poznámky ďkzkvkji eLe‘v%%//,w!reati

V BratisLave, dňa . . . .

Al[íanz - Slovenska pcisfovňa, a. s. Altianz - Slovensko posfovna, a. s.
I 05

. I 09 I 2018 lng.ViktorCingeCSc. lng.Jozef Paška
člen predstavenswa člen predstavenswa

Ziskateľské Číslo
oprávnenéha zástupcu
poisťovatela 1 Pdezvisko a meno / obchodné meno

100066666 I Róbertiahn
MAčsto spolupracovníka Pníezvisko a mena spolupracovníka

I JahnRóbert I
Telefón Ziskateľské čista cprávnenéha zástupcu poisťovatela 2

+421949229624 I 100056635

________
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