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Návrh poistnej zmiuvy

Cestovné poistenie a asistenčné sLužby DoJednoná torifo j1i2

Poistovateľ Attianz - Slovenská postovňo, a. s., Dostojevského rod 4, 815 74 Bratisavo, Slovenská republiko,
ičo: oo 151 700, iČ DPH: 5K2020374862, zopísoná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 196/B

Poistník
Rodné čisto/IČO

________________________

TeteíánI+421259304154 I
Priezvisko /
obchodně meno lslovenská inšpekcia životného prostredia

Meno

____________________________________

iiwtpred1_____________

_________

menom
Adresa trvaLého pobytu ‚ sídla polstníka / miesta podnikania (ak ide o podnikajúcu FO)

Ulico Iieséniova jSůpč.

______________ ___________

c?bec I Bratislava
E-mail

r I
Poistené osoby (prípadné ďolšie poistené osoby uveďte v pritohe - Zoznom poistených osbb)

Dátum narodenia
Priezvisko Meno deň mesiac rok číslo Boby karty

Friš Iiozer I
I I I
I I

I
I I
I I I

I I
J I J
I I .1

I I
I I I

V prípode, ok je poistenou osobou PEO, uveďte meno a príezviska poistenej osoby do Poznámky s označením PEO.

Dátumwhotovenja Hodina a minůto
4návrtuj 12 O 2018

whotovenia návrhu 8

Poistená cesta a územná platnosť

Začiatak poistenia 21 I 09 2018 Koniec poistenia Li?] I I 2018

Z6naA ZónaB ZónaC SR

Riziková skupina Celoročně poistenie Potročné poistenie

Potíticky exponovaná osoba v zmysie 5 6 zákona L 297/2008 1 z. v znení neskortích predpisov.

A3RC71 3401 P

čsla návrhu poistnej 2m(uw:

DT - kód
zamestnávateľa

@ I5iP
DT-kádzamestnanca

Titul za
menom

OrL 170

PSČI831Q1 I

] PEOt (wptniť v pripade,
akje poistník PEO)

Poistnikje poistená osoba áno nie

TL Č. 7134 / AMC / V. 2018
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Dojednané poistenia

Paistenie liečebných náktadav v zahraničí [L Fixný balík paisteni
Počet Počet

Sadzba v EUR asób dni Prirážka Poistné V EUR

dospeU/seniari 11,1160 xli lxii lX[L =1 11,116 I
detij

_____I _______lxi

lxi lxEJ =1

_____

[L Paistenie náktadavna záchrannú činnasf

______

‘

________

x

_____lxi

Ix EL = I
[L Pripaisteniebatažiny [LI lxi lxi I =1 U I

Sadzba v % Paistná suma cestovnej služby v EUR

[L :: aovacích [L Paistenie storna EL I x

_______________

L J =

__________

I

Poistné spotu v EUR il ‚ 116
Úprava poistnéha

___________ ___________

Celkam

10B05 I I

_________

I 5k Úpmvapaisti,éhavEUR I l ‚ 06

Jednorazové poistné v EUR 1 I ho I
Oaistenia dojednané na základe tahta návrhu paistnej zmluw (dolej ten návrV) sa nadia Všeobecnými paistnými padmienkami

pne cestovné paistenie a asistenčné služby za dňa 06,112015 (ďatej ten „VPP-CP“) a Osobitnými paistnými podmienkami precestovné paistenie za dňa 25.05.2017, ktaré sa vzťahujú na paistnú zmtuvu s dojednanou tarifau 112,212,312, 1IX2, 21X2, 31X2,
2P52, SPEC2, 2P572, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 1IZ2, 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými paistnými
padmienkami pre cetaračné cestovné paistenie s abmedzeným pačtam dni jednattivej paistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktaré
sa vzťahujú na paistnú zmtuvu s dajednanau tanifau 2R902 a 4R902, Osobitnými paistnými padmienkami pre cetaračné
cestovné paistenie s abmedzeným pačtam dní jednattivej paistenej cesty a limitovaným krytím [iečebných náktadav v zahraničí
za dňa 25.05.2017, ktaré sa vzťahujú na paistnú zmtuvu s dojednanou tanifau 1R451, Osobitnými paistnými padmienkami pne
celaračné cestovné paistenie EUptus s abmedzeným pačtam dni jednattivej paistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktaré sa vzfahujú
na paistnú zmtuvu s dajednanau tanifau 1R35E2, Osobitnými paistnými padmienkami pne cetaračné cestavné paistenie LIMIT
s abmedzeným pačtam dní jednattivej paistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktaré sa vztahujú na paistnú zmtuvu s dajednanau
tadfau 1R352 a Osobitnými paistnými padmienkami pne celaračné cestavné paistenie GOLF s abmedzeným pačtam dní
jednattivej paistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktaré sa vzfahujú na paistnú zmluvu s dajednanau tarifaulGl2 a 2G12.

Spracúvanie osobných údajov
Paistnik zaplatením paistného powrdzuje, že mu bab poskytnuté infarmácie vyptývajúce z platných právnych predpisav
upravujúcich achranu asabných údajav. Uvedené infarmácie sú uvedené aj na webavam sídle poistavatela. Pne pnípad, že
paistnik uviedot asabné údaje inej asaby zároveň pawrdzuje, že mu táta asaba udelita predchádzajúci pisamný súhlas sa
spracúvanim svajich asabných údajav poisfovateíom na účely padla platného zákona o poisfavnícwe a je si vedamý toho, žeje

(avinný preukázaf paisťovateíavi kedykalvek najeha žiadast, že dispanuje uvedeným písamným súhlasam tejta asaby.

Vyhlásenie poistnika:
Paistník zaplatením paistného vyjadruje súhlas s týmto návrham. Paistnik zaplatením poistného patvrdzuje, že bol pred zaplatenim
paistnéha abaznámenýs absaham Všeabecných paistných padmienak pie cestovné paistenie a asistenčné stužbyza dňa 0611.2015
a Osobitných paistných padmienak príslušných k tarife dajednanej touto paistnau zmtuvau (d‘atej spatačne Len „paistné padmienW).
Paistnik zaptatenim poistného bene na vedamie, že paistné padmienky, ktarými sa nadia poistenia dajednané na základe tahta
návrhu, sú mu v písamnej padabe k dispazícü na webavam sídle paisťavatela vatlianzsp.sk aka aj na predajných miestach
paisfovatela.

Paistník zaplatením paistnéha paMdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezamtčal žiadnu skutačnast týkajúcu sa
navrhavanéha paistenia. Paistná zmluva na základe tahta návrhu je uzavretá akamiham zaplatenia paistného v zmysle čL 5 VPP
CP. Tenta návrh je hatavený v trach whotaveniach, paisfavatel, paistník a apnávnený zástupca paisťavatela dastanú každý jedna
whatovenie.
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6689407192
Polstnfk zapLotenlm poistnéhc poMdzte, že pred uzovret(m poistnej zmLuvy boL oboznámený o zároveň obdržal v pisomnej forme
údaje v zmys[e ustonovenio 5 792o zákona č. 40/1964 Zb. Občionsky zákonník v znení neskoršich predpisov a Informáciu pre
spotrebiteío pred uzovretfm zm[uvy no dioíku, ktorá tvorí súčosť poistnej zmtuvy oko jej prí[oho.
Poistník vyhtosuje, že si je vedomý, že poistné v tomto návrhu poistnej zmluvy je kaLkulované vrátone peňožného pínenio v zrnys[e
532 zákona č, 186/2009 Z z, o finončnom sprostredkovoni o Unončnom poradenswe o o zmene o doptneni niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov. Peňožné ptnenieje stanovené v zmyste Zákona NR SR Č. 18/1996110 cenách v znení neskorších
predpisov.
PokioLje tento návrh no uzovretie poistnej zmtuvy predinetom verejného obstorávonio, poistník zopLotením poistného wh[osuje, že
v rámd tohto zrealizovaného verejného obstorávonia vykonat opotrenio potrebné k tornu, aby nedošLo ku konfliktu záujmov, ktorý
by mohot norušiť otebo obmedzif hospodársku súťož otebo porušiť princip transparentnosti o princíp rovnokého zoobchádzonio
vzrnyste ust 523 ods. 1 zákona Č. 343/2015 Zz. o verejnorn obstarávaní oo zmene o doptneni niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov.
Poistnik zoptotením poistného hLosuje, že nie je osobou s osobitným vzfohom k poisťovateíÓvi v zmyste plotného zákona
o poisťovnicwe. V prípode, okje toto vyhtásenie nepravdivé, poistník bene na vedomie, že táto poistná zmluvo jev zmysle 571 ods. 1
ptotného zákona o poisfovníctve od počiotku neptotnd

(S.
\cn N_ý

I

?buJ MhfJML

_____

Poznámky

1

V Brotistove, dňo

112109 I.[ 2018
Attionz - Slovenská poisťovňo, o.s.

Ing. Viktor CingeL, CSc.
čten predstovenstvo

Attionz - Slovenská poisfovňo, o s.
Ing. Jozef Paška

čten predstovenstvo

Získotetské čisto
oprávneného zástupcu
poistovoteto 1

100066666 I
MA čisto spatuprocovníko

Počet pnítoh

I hahn Róbert

Pniezvisko O meno / obchodné meno

IRóbertiahn
Pniezvisko o rneno spolupracovníka

Tetefón

+421949229624
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Získoteiské Čisto oprávneného zástupcu poisfovoteío 2

100056635

_______I‘I_______

čistostronv3z3,


