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Návrh poistnej zmLuvy

00156906 I

Cestovné poistenie o asistenčné sLužby Dojednaná tarifu 1112

Poistovateľ Al[ionz - Slovenská poisfovňo, o. s., Dostojevského rod 4, 815 74 Bratislavo, Slovenská republiko,
iČo: oo 151 700, iČ DPH: SK2020374862, zapísoná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 196/B

Poistník
Rodné číslo / iČo
Priezvisko /
obchodně meno ISlovenská ínšpekcia životného prostredia

Meno

_____________________________Titulpred1___________ _______

menom
Adresa trvalého pobytu J sldla poistníka J miesto podnikania (ak ide o podnikajúcu FO)

Ulico Iieséniova jSúp.č. I

___________

Obec Iaratisiava

_____________

E-mail

I I

Te[efón +421259304154 I

@ IsizP.sk I PEO* (wplniť v pripode,

DT - kód DT - kód
okje poistník PRD)

zamestnávoteľo zomestnonco I Poistnikje poistená osobo áno nie

Poistenó osoby (prípadné ďoRie poistené osoby uveďte v príiohe - Zoznom poistených osób)
Dátum narodenia

Priezvisko Meno deň mesioc rok Číslo Boby kurty

mala jMichal I
vlček IMiroslav I
IVerčimák Andrej I

r

Iiuško Michal I
I LaUk Vladimír I
I Husár Tomáš

I Košúth Stanislav

I Mirtová Eva
Imrich Peter )
Balcár jsamuei J______________________________________

I ] I
I I I

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

Dátum whotovenia Hodinou minůto ‚

návrhu 19 ‚ 2018 vyhotovenio návrhu 10

Poistená cesta a územná platnost

Začiotokpoistenio 02 I I 10 I I 2018 Koniecpoistenio I 03 I I 10 I I 201Ř

ZónoA Zóna8 ZónoC SR

Riziková skupina Celoročně poistenie Polročné poistenie

* Politicky exponovaná osobo v zmys[e 6 zákona č. 297/2008 Z. i v znení neskorších predpisov.

nul IIIQII IWIIIIII IIII IlII IIII IlII ui
A3 RC7 13401 P

TI. Č. 7134 / AMC / V. 2018
číslo strany 1 z,,3



6689430673

Dojednané poistenia
Poistenie tiečebných náktodov v zohroničí Fixný ba[ík poistení

Počet Počet
Sadzba v EUR osöb dni Prirážko Poistné v EUR

dospeu/seriodi 111700 lxlio lX[2 IxLl =1 341,100
detii 1.1 lxi lxi lxLl =1 ‘ I_____

Poistenienák[adovnazáchronnúčinnosf I I. I Hl x

_____H

= ‘

_____

Pripoisteniebotožiny Di lxi jxj____ =1 Hl____
Sodzba v % Poistná suma cestovnej sLužby v EUR

Poistenie stornovacich Poistenie storno
D I x

= I

______

popLatkov špeciál ‘

______ __________________

‘

______ ____________ ______

PoistnéspoLuvEUR I 341 100
Úprava poistného

___________ ___________

Cetkom

I0B05 I

________ _________

I 5k ÚpravopoisméhovwRl ii, 170 I
Jednarazové poistné v EUR 321 130 I

Poistenio dojednané na zákLade tohto návrhu paistnej zmuw (doLej Len nóvrh) sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkami
pre cestovné poistenie a osistenčné sLužby zo dňa 06112015 (doLej [en VPP-CP‘) a Osobitnými poistnýmí podmienkomi pne
cestovné poistenie zo dňa 25.052017, ktoré so vzfahujú no poistnú zmLuvu s dojednanou tonifou 112, 212, 312, 11X2, 2lX2, 31X2,
2P52, SPEC2, 2PS72, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 11Z2, 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými
podmienkami pre ceLoročně cestovné poistenie s abmedzeným počtom dní jednot[ivej poistenej cesty zo dňa 25.052017, ktoré
sa vzťahujú na poistnú zmLuvu s dojednanou tanifou 2R902 a 4R902, Osobitnými poistnými podmienkami pre ceLoročně
cestovné poistenie s obmedzeným počtom dni jednottivej poistenej cesty a [imitovaným krytím Liečebných núkadav v zahraničí
zo dňo 25.052017, ktoré so vzfohujú na poistnú zmtuvu s dojednanou torifou 1R451, Osobitnými poistnými podmienkami pre
ceLoročné cestovné paistenie EUpLus s obmedzeným počtom dní jednot[ivej paistenej cesty zo dňo 25.05.2017, ktaré so vzťahujú
na poistnú zm[uvu s dojednanou taňfou 1R35E2, Osobitnými poistnými podmienkami pre cetoročné cestovné paistenie LIMIT
s obmedzeným počtom dni jednotlivej poistenej cesty za dňo 2505.2017, ktoré so vzfohujú na poistnú zm[uvu s dojednanou
torifou 1R352 a Osobitnými poistnými podmienkomi pne ce[oročné cestovné poistenie GOLF 5 obmedzeným počtom dní
jednotLivej poistenej cesty za dňo 25.05.2017, ktoré sa vzfahujú na poistnú zmtuvu s dojednanou tanifoulGl2 a 2G12.

Spracúvanieosobných údajav
Poistnik zapLatenim poistného powrdzuje, že mu boLi poskytnuté informácie vypLývajúce z pLatných právnych predpisov
uprovujúcich ochranu osobných údajov. Uvedené informácie sú uvedené aj no webovom sídLe poistavatefa. Pre prípod, že
poistník uviedo[ osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že mu táto osobo ude[ilo predchádzajúci pisomný sáhLos so
sprocúvoním svojich osobných údajov poisfovoteíom na účeLy podío pLatného zákona o poisfovnícwe oje si vedomý toho, žejepovinný preukázať poisťovatefovi kedykoľvek na jeho žiodosť, že disponuje uvedeným pisomným súhlosom tejto osoby.

Vyhlásenie poistnlka:
Poistník zaptatenim poistného vtjadruje súhtos s týmto návrhom. Poistnik zapLatením poistného poMdzuje, že bot pred zaptotením
poistného oboznámenýsobsahom Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poisteniea osistenčné s[užbyzo dňo 0611.2015
o Osobitných poistných podmenok pris[ušných ktanfe dojednonej touto poistnou zmLuvau ďo[ej spoLočne Len kpoistné podmien).
Poistnik zapLatením poistného bede na vedomie, že poistné podmienky, ktorými so dodia poistenia dojednané na zákLade tohto
návrhu, sú mu v písomnej podobe k dispozicii no webovam sídLe poistovateľa aItionzspsk oko oj no predojných miestoch
poisfavoteLd.

Poistník zopLatenĺm paistného potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úptné. pravdivé a nezomíčoL žiodnu skutočnosť týkojúcu So
novi-hovaného poistenio Poistná zmLuvo na základe tohto návrhu je uzovretá okamihom zaplatenia poistného v zmysle ČL 5 VPP
CP. Tento návrh je vyhotovený v troch whotoveníach, poisfovote poistník o oprávnený zástupco poisťovote[a dostonú koždy jedno
whotovenie.
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6689430673
Poistnik zaplatením poistného polvrdzuje, že pred uzavretim poistnej zmLuiy bo oboznámený a zároveň obdrža[ v písomnej forrne
údaje v zmse ustanovenia 5 792o zákona č. 40/1964 Zb, Obäansky zákonnik v zneni neskorš[ch predpisov a informáciu pre
sootrebiteľa pred uzovretim zm[uw na diaľKu. ktorá Won súčosf poistnej zmluvy akojej príbha.
Poistnik whtasuje, že sije vedorný. že poistné v tomto návrhu poistnej zmtuwje kalkuLované vnátane peňažného p[nenia v zmys[e
532 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovani a finončnom poradenswe a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v zneni neskoršich predpisov Peňažné pínenie je stanoveně v zmysLe Zákona NR SR Č. 18/1996 1 i o cenách v zneni neskoršich
predpisov
PokiaĽje tento návrh na uzavretie poistnej zmLu.y predmetom verejného obstarávania, poistnľk zaptatenim poistného vyhLasuje, že
v rámci takto zreaLizovaného verejného obstarávania vykonat opatrenia potrebné k tornu, aby nedošLo ku konfliktu zóujmov, ktorý
by makat nawšit olebo obmedzif hospodársku súfaž atebo porušiť pninc[p transparentnosti a princip rovnakého zaobchádzania
v zmysle ust 523 ods, 1 zákona Č. 343/2015 lz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doptnení niektorých zákonov v znení neskorškh
predpisov.
Poistník zaptatenim poistného hLasuje, že nie je osobou s osobitným vzfahom k poísfovatetovi v zmyste platného zákona
o poisfovníctve. V pnipade, akje toto vyh[ásenie nepravdivé, poistník berle na vedamie, žetáto poistná zmtuvaje vzmysle 571 ods. 1
platného zákona o poisfovníctve od počiatku neplatná.
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ZískateRké číslo
oprávneného zástupcu

AWanz - Slovenská poistovňa, a. s.
Ing. Viktor Cingel, Csc.
člen predstavenswa

Priezvisko a meno / obchodně meno

hahn Róbert

100056635

_______I‘I_______

Počet prloh Poznámky

V Bratislave, dňa

1191.1091.1 2018

poisfovateťa 1

100066666

A[lianz - Slovenská poisfovňa, a. s.
Ing. Jozef Paška

člen predstavenswa

MA čisto spolupracovníka

TeLefán

I Róbertiahn

Friezvisko a meno spolupracovníka

1+421949229624

A3RC71 3403 R

Získatelské číslo oprávneného zástupcu poisťovateta 2
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