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Návrh poistnej zmtuvy

Cestovné poistenie a asistenčné sLužby Dojednaná tarifa Ii 12

Poisfovatet Af[ianz S[ovenská poisfovňo, o. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republiko,
iČo: oo 151 700, ič DPH: SK2020374862 zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 196/B

Poistnik

Rodné číslo / ičo Teiefán +421259304154 I
Priezvisko /

obchodně meno slovenská inšpekcia životného prostredia

Mono Ttulpred Titulza
menom menom

Adresa trvalého pobytu ‚ sídla poistníka ‚ miesta podnlkanla (ak ide o podnikajúcu FO)

Ulico Iieséniova Isúp.č.I Or.č. 117D I
SObec

Bratislava I PSč83lOl

Email F

______________________________________

@ sizp.sk

DT-kád I I DT-kád
zamestnávatefa zamestnanca

J PEO* (wplniť v pripade
okje poistnik PEO)

Poistníkje poistená osoba áno nie

Poistené osoby (prípadné ďa[šie poistené osoby uveďte v prílohe - Zoznom poistených osób)
Dátum narodenia

Pdezvisko Meno deň mesiac rok číslo Boby karty

IAntalíková INatáIia Í________________________________________
Í I I
Í I I I
Í I I I
Í I I I

1 I__________ I

I I I
I I

I I

V prípade, akje poistenou asabou PE0*, uveďte meno a priezvisko poistenej osoby do Poznámky s označením PEO.

Dátum whotovenia ‚ Q1O Hodina a minúta
09 09návrhu U • W • I U tyhotovenia návrhu

______

‘

Poistená cesta a územná pLatnosť

Začiatokpoistenia 25 09
‚

2018 Koniecpaistenio I 2i I 09 I ‚ I 2018 I
ZánaA ZánaB ZánaC SR

Riziková skupina Celoročně poistenie LI Potročné poistenie
* Politicky exponovaná osobo v zmysle 6 zákona L 297/2008 Z. z, v znení neskorších predpisov,
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Dojednané poistenia

Poistenie tiečebných nák[adov v zahraničí Fixný baLík poisteni

Počet Počet
Sadzba V EUR osáb dni Píirážka Paistné v EUR

aospeu/seniorii il ‚ lioo xli lXl4 lx =1 61, Iso
deti

____Li______

xl____ xi ixH =1 Li____
Poisterenák[odovnozáchronnúčinnost x

_____lxi_____

x Li =

Pripoisteniebatožiny lxi lxi I =1 Li___
Sadzba v % Poistná suma cestovnej služby v EUR

:t0mw0 L1:::?t0rfb lxi_____________

____

= 1

____

PoistnéspotuvEURl 61 180 I
Úprava poistného Celkom

0805 I I 5k ÚpravapoistnéhovEUR I_________ ‘ 34 i
Jednorozovó polstné v EUR 61 46 I

c:,oistenia dojednané na základetohto návrhu poistnej zm[uw(ďa[ej Len návrh sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkami
pne cestovné poistenie a asistenčné služby Zo dňo 06.112015 (dolej Len „VPPCP‘O a Osobitnými poistnými podmienkomi pne
cestovné poistenie zo dňa 25,05.2017, ktoré sa vztahujú na poistnú zmluvu s dojednanou toniku 112, 212, 312, 11X2, 21X2, 31X2,
2PS2, SPEC2, 2P5Z2, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 11Z2, 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými
podmienkami pne celonačné cestovné poistenie s obmedzeným poäam dni jednottivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktoré
so vztahujú na poistnú zm[uvu s dojednanou tariíou 2R902 a 4R902, Osobitnými poistnými podmienkami pre ceLoročně
cestovné paistenie s obmedzeným počtam dní jednotlivej paistenej cesty a [imitovaným krytím [iečebných nákladav V Zahraničí
zo dňa 25.05.2017, ktaré sa vzťohujú na poistnú Zm[uvu s dojednanou tanifou 1R451, Osobitnými poistnými padmienkami pre
celonočně cestovné paistenie EUp[us s abmedzeným pačtom dni jednottivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktoré sa vzfahujú
na paistnú zm[uvu s dojednanou toniku 1R35E2, Osobitnými paistnými podmienkami pne ce[onočné cestovné paistenie LIMIT
s obmedzeným poäom dní jednot[ivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktaré sa vZfahujú no poistnú zm[uvu s dojednanou
toniku 1R352 o Osobitnými poistnými podmienkomi pne ce[anočné cestovné poistenie GOLF s obmedzeným počtom dní
jednotvej poistenej cesty zo dňo 25.052017, ktoné so vzťahujú no poistnú zm[uvu s dojednanou tonifoulGl2 a 2G12.

Spracúvanie osobných ůdajov:
Poistnlk Zaplatenim poistného potvrdZuje, že mu boLi poskytnuté informácie vypLývojúce z platných pnávnych predpisov
upnavujúcich ochranu osobných údojov. Uvedené infonmácie sú uvedené oj no webovom síd[e poisfovoteío. Pne pnipod, že
poistnik uviedo[ osobně údaje inej osoby zároveň powndzuje, že mu táto osoba ude[i[o predchádzajúci pisomný súh[os so
sprocúvaním svojich osobných údojov poistovoteľom no úče[y podFa platného Zákona O poísfovnictve oje si vedomý toho, žeje

‘bovinný preukázoť poisťovoterovi kedyko[vek no jeho žiodosť, že disponuje uvedeným písomným súh[osom tejto osoby.

Vyhtásenie poistníka:
Poistník ZopLatenim poistného yjadwje súhlos s týmto návrhom. Poistník zopLatením poistného poMdzuje, že boL pned zopLotenim
poistného oboznámenýsobsahom Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie o asistenčné službyzo dňo 0611.2015
o Osobitných poistných podmienok prístušných ktorifedojednonej touto poistnou Zm[uvou (dolej spo[očne Len poistné podmienky“).
Poistnik zopLotenim poismého bene no vedomie, že poistné podmienky, ktorými So niodio poistenia dojednané na zákLode tohto
návrhu, sú mu v písomnej podobe k dispozkü na webovom sídle poistovoteľo v.oWonpsk oko oj no pnedajných miestoch
pďsfovotero,

Poistník zop[atením poistného powrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé o nezomlčol žiadnu skutočnosť týkojúcu so
navrhovoného poistenio. Poistná zm[uvo no základe tohta návrhu je uzovretá okomihom zoplotenio poistněho v Zmys[e ČL 5 VPP
CP. Tento návrh je vyhotovený v troch vyhotoveniach, poistovatef poistnik o oprávnený zástupco poisfovateľo dostanú každý jedno
vyhotovenie.
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6689386693
Poistnlk zoptotenrm polstného potvrazuje, že pred uzavretlm poistnej zmLuvy bot oboznómený a zároveň obdržaL v pisomnej forme
údaje v zmysle ustanovenia 792a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskoršich predpisov o lnformáciu pre
spotrebitela pred uzavretim zmluvy na dialku ktorá tvori súčasf poistnej zmluvy oko jej prĺloho.

Poistnik vyhlasuje, že si je vedomý, že poistné v tomto návrhu poistnej zmluwje kalkulované vrátane peňažného plnenia v zmys[e
32 zákona L 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní o íinančnom poradenswe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov. Peňažné plnenie je stanovené v zmwle Zákona NR SR L 18/1996 1 z. o cenách v znení neskoršich
predpisov.
Pokialje tento nóvrh na uzavretie poistnej zmluvy predmetom verejného obstarávania, poistnik zaplatením poistného vyhlasuje, že
v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávonia vykonal opotrenia potrebné k tornu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoiý
by mohol narušíť alebo obmedziť hospodársku sútaž a[ebo porušíť princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchádzanio
v zmysle ust 23 ods. 1 zákona Č. 343/2015 1z overejnom obstarávania o zmene a doplneniniektorých zákonovvznení neskoršich
predpisov.
Poistnik zaplatenim poistného vyh[asuje, že nie je osobou s osobitným wtahom k poisťovateío v zmyste platného zákona
o poisfovníctve.V prípade, akje toto vyh[ásenie nepravdivé, postnik bene na vedomie, že táto poistná zmluva jev zmysle 71 ods. 1
p[atného zákona o poisťovnícwe od podatku neplatná.

Počet präoh Poznámky

-

2
_ /

1-
Jur. WJbtrĺ MJ

LI

ko fwjr#k%

oprávneného zástupcu

Allianz - Slovenská poisfovňa, a. s.
Ing. Viktor Cingel, CSc

Člen predstavenstva

poisfovateľa 1

00066666
MAčfs[o spolupracovníka

Te letón
I IJhn Róbert J

I‘I I

V Bratislave, dňa

I 06110911 2018

Získatetské číslo

At[ianz - Slovenská poistovna.. a. S.

Ing. Jozef Paška
člen predstavenswo

Priezvisko a meno / obchodné meno

IRóbertiahn
Pniezvisko a meno spolupracovníka

1+421949229624

ID Ih ID IDfl fl D Dli IDU Dli i
A3RC71 3403R

Získatetské Číslo oprávneného zástupcu poisťovateía 2

00056635
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