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Návrh poistnej zmluvy

4

00156906

Cestovné poistenie a asistenčné sLužby Dojednaná torifa 1112
Poistovateľ Allianz Slovenská paisfovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika,

Ičo: 00 151 700, iČ DPH: 5K2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 196/B

Poistník

Rodné číslo / Ičo Telefón +421259304154 I
Priezvisko /
obchodně meno slovenská inšpekda životného prostredia

Meno Titulpred Titulzo
menom menom

Adresa trvalého pobytu J sídla poistníka/ miesta podnikania (ak ideo podnikajúcu FO)

Ulica lieséniova IsúpčI______________ Or.č. 1170 I
Obec [tislava I PSč}3‘o

E-mail

DT - kód
zamestnávateía

@ IsizP.sk
DT-kód
zamestnanca I I

Poistené osoby (prípadné ďalšie poistené asaby uveďte v prilohe - Zoznam paistených osób)
Dátum narodenia

Priezvisko Meno deň mesiac rok črsta Baby karty

I Friš Iiozef
I I I
I I
I I I
I I I

ti I

I I
I I
I I
I Ir

V pripade, akje paistenau asabou PEO*, uveďte mena a priezviska paistenej asaby do Poznámky s označením PEO.

Dátum whotovenia
06 09 2018

Hodina a minúta
09 . 10návrhu ‘

. vyhotavenia návrhu *

Poistená cesta a územná platnost

Začiatak paistenia I 10 I . I 10 I ‚ I 2018 I Kaniec poistenia I io I . I 10_1
‚ I 2018

ZónaA ZónaB LI ZánaC LI SR LI
Riziková skupina LI Ce[aračné paistenie LI Palračné paistenie LI
* Politicky eXpanavaná asaba v zmysle 5 6 zákona č. 297/2008 1 z. v znení neskaršich predpisav.
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-. Dojednaně poistenia

Poistenie Uečebných náktadov v zahraničí Fixný baLík poisteni
Počet Počet

Sodzba v EUR wób dni Prirážka Poistné v EUR

dospeu/senioňl ii, 1160 lxii lxii x =) il 1161
deUl

____Ii

lxi lxi HEl =1 Li I
Poistenienákladovnazáchrannúčinnosť I I Ix I lxi H x El = ‘

_____

Pripoisteniebatožiny
‘

______lxi

Ix! I =1 I I____
Sadzbo v % Poistriá suma cestovnej služby v EUR

Poistenie stornovacích Poistenie storno El I I x

__________________

I =

____________

Ipop[otkov špeciáL ‘

______ __________________

‘

______ ____________

‘

______

Poistné spoLu v EUR iI 16
Úpravo poistného CeLkom

QBO5

_________ _________ _________

I 5]% úpravapoistněhovEURj iil 106 I
Jednorazové poistně v EUR 1 Ii Q I

Poistenia dojednané na zákLade tohto návrhu poistnej zmuvy (ďa[ej Len návrh) sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkami
pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďaLej Len VPP-CP) o Osobitnými poistnými podmíenkami pre
cestovné poistenie zo dňo 25.05.2017, ktoré sa vzfohujú na poistnú zmkivu s dojednanou tanifou 112, 212, 312, 11X2, 21X2, 31X2,
2PS2, SPEc2, 2PSZ2, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 1IZ2, 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými
podmienkami pne ce[oročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednot[ivej poistenej cesty zo dňa 25.052017, ktoré
sa vzťahujú no poistnú zmuvu s dojednanou tanifou 2R902 a 4R902, Osobitnými poistnýini podmienkami pre ceLoročné
cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednottivej poistenej cesty a [imitovaným krytím Liečebných nákíadov v zahraniči
20 dňa 25.052017, ktaré sa wfahujú no poistnú zmLuvu s dojednanou tarHou 1R451, Osobitnými poistnými podmienkomi pre
ceíoroČné cestovné poistenie EUpLus s obmedzeným počtom dni jednotLivej poistenej cesty za dňa 25.052017, ktaré sa vzfahujú
na poistnú zmíuvu s dojednanou tarifou 1R35E2, Osobitnými poistnými podmienkami pre ceLoročně cestovné poistenie LIMIT
s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty Zo dňa 25052317, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmLuvu s dojednanou
tanifou 1R352 o Osobitnými poistnými podmienkami pre ceLoročné cestovné poistenie GOLF 5 obmedzeným poČtom dní
jednotLivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktoré so vzfahujú na poístnú zmLuvu s dojednonou tarifoulGl2 a 2G12.

Spracúvanie osobných údajov
Poistnlk zapLatenlm poistného powrdzuje, že mu boLí poskytnuté informácie vyptývojúce z pLatných právnych predpisov
upravujúcich ochranu osobných údajov. Uvedené infonmácie sú uvedené aj na webovom sídLe poistovateLé. Pre prípad, že
poistník uvíedoL osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že mu táto osoba ude[ila predchádzajúci písomný súhtas 50
spracúvoním svojich osobných údojov poisťovotelom no účeLy podľa pLatného zákona o poisťovnictve a je si vedomý toho, že je

povinný preukáZaf poisfovateíovi kedykoLvek na jeho žiadost, že disponuje uvedeným písamným súhlasom tejto osoby.

VyhLásenie paistníka:
Poistník zaptotenim poistného vyjadruje súhLas s týmto návrhom. Poismik zoplotenim poistného poWrdZuje, že bot pred zaptatenim
poistnéhooboZnámenýs obsahom Všeobecných poistných podrnienok precestovné poistenie O osistenčnéstužbyzodňa 06.112015
o Osobitných poistných podmienok prsLušných ktarife dojednanej touto poistnou zmtuvou (ďaLej spotočne Len poistné podmienkfl.
Poistnik zapLatenim poístného beňe na vedomie, že poismé podmienky, ktorými sa nadia poistenia dojednané no základe tohto
návrhu, sú mu v písamnej podobe k dispozícii na webovom sídLe poisťovatela vv.aLLionzsp.sk oko oj no predajných miestach
poisfovatera.

Paistník Zaplctením poistného potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úpLné, pravdivé a nezamLčaL žiadnu skutočnosť týkajúcu sa
navrhovaného poistenia. Poistná zmLuva na zákLade tohta návrhu je uzavretá okamihom zoplatenio poistného v zmyste ČL 5 VPP
CP. Tento návrh je vyhotovený v troch whotoveniach, poisfovote poistník o oprávnený zástupca poisťovatefo dostonú každý jedno
vyhotovenie,
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Poistnik zaplatenm poistného powrdzuje, že pred uzavretim poistnej zmtuvy bot obcznámený o zórcveň obdržol ‘ psomnej torme
údaje v zmys[e ustanovenio 5 792o zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Q nformáciu pre
spotrebiteťa pred uzavretím zm[uvy no dio[ku, ktorá tvori súčosf poistnej zm[uvy akojej pru1oha
Poistnik vyhlasuje, že si je vedomý, že poistné v tomto návrhu poistnej zmluvy je kalkulované vrátane peňažného ptnenia v zmys[e
532 zákona L 186/2009 Z. 1 o finančnom sprostredkovani a finončnom poradenswe Q O zmene o dop[neni niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov. Peňažné p[nenie je stanované v zmysie Zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znen( neskoršich
predpisov.
Pokiaľje tento návrh na uzavretie poistnej zmluvy pradmetom verejného obstarávania, poistnik zaplatením poistného vyhlasuje, že
v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávonio vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý
by mohol narušit a[ebo obmedzif hospodársku súfaž atebo porušit princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchádzanio
vzmyste ust 523 ods. 1 zákona Č. 343/2015 li o varajnom obstarávaní a o zmene a doptnení niektorých zákonov v znení neskoršth
predpisov.
Poistnik zaplatenim poistného vyhtasuje, že nie je osobou s osobitným vzfahom k poistovateíovi v zmysle platného zákona
o poisfovníctve. V prípcde, akje toto vyhlásenie nepravdivé, poistnik bene na vedomie. že táto poistná zmluva je vzmysle 571 ods. 1
platného zákona o poisťovnictve od počiatku neplatná.

. I
I I

Allionz - Slovenská poisfovňa, o. s.
Ing. Viktor Cinge CSc
člen predstovenswa

H
Al[ianz - Slovenská poisťovňa, a s,

Ing Jozef Paška
člen predstovenstva

Získate(ské čisto
oprávneného zástupcu
poistovateĽo 1

00066666
MA číslo spolupracovníka

Telefán

Pniezvisko a meno / obchodně meno

1 IR6beIt4ahn
Príezvisko a meno spolupracovníka

I Jahn Róbert

Získateské číslo oprávneného zástupcu poistovateía 2

I 100056635 1‘! I

Počet príoh Poznámky

t‘-_J ‚

t64r/ %qQ, /hĎ

Jiert r/ců/W

JYctynjJ‘4 eLaŇ k4%

V Brotis[ave, dňa

I 06110911 2018

949229624
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