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Návrh poistnej zmluvy

Cestovné poistenie a asistenčné sLužby Dojednaná tarifo 1112 I
Poisťovateľ Allianz Slovenská poisfovňa, a, s Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika,

iČo: oo 151 700, Č DPH: 5K2020374862, zapísaná v obch. registri Okresnáho súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 196/B

100156906 I
Poistník
Rodná číslo / ičo
Priezvisko /
obchodné meno ISlovenská inšpekda životného prostredia I
Meno 1Titulza Imenom menom
Adresa trvalého pobytu J sídLa poistníka J miesta podnikania (ak ide o podnikajúcu FO)

Ulica Iieséniova IsúpčI Orč. 1170 I
Obec Bratislava I PSČ83lQl

I

Paistené osoby (prípadné ďa[šie poistené osoby uved‘te v priiohe - Zoznam paistených osáb)
Dátum narodenia

Priezvisko Meno deň mesiac rok Číslo Soby karty

IFriš Iiozef I
I I

Í I
I I

I___________

Telefón 1+421259304154 I

I I
J I I

I I
V pripade, okje poistenou osobou PEO*, uveďte meno a príezvisko poistenej osoby do Poznámky s označením PEO.

Dátum ‘‘hotovenia
2

Hodina a minúta
10návrřuj 06 09 ..l 8 vyhotovenia návrhu

Poistená cesta a územná ptatnosť

Začiatokpaistenia I 12 I I 10 I I 2018 I Koniecpoistenia 12
‚ I 10 I I 2018

ZónaA ZónaB ZónaC SR

Riziková skupina Celoročně poistenie Polročné poistenie
* Politicky exponovaná osoba v zmyste 6 zákona č, 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
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DT - kód
za mestnávateía

@ IsizP.sk
OT-kód [zamestnanca

J PEO* Cwplnifv prípade,
akje poistník PEO)

Paistníkje poistená osobo čino nie
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Dojednané poistenia

Poistenie Iiečebných nák[adov v zahraničí Fixný baUk poisteni

Počet Počet
Sadzba v EUR osób dni Prirážka Poistné v EUR

dospeu/senioňi 11,1160 xii xli ixLl =1 11116
deuj___ .1 Hl__lxi__jx =1 1.1

Poistenienákladovnazáchrannúčkinosf

_____ _______lxi_____

X

_____H

=

__________I. _____

Pripoisteniebatožiny

______lxi

lxi I =1 Li____
Sadzbo v % Poistná suma cestovnej služby v EUR

Poistenie storno I x

________________ ______

=

___________

‘ I_____

PoistnéspoluvEUR il 116 I
Úprava poistného Celkom

10B05

_________ _________ _________

I 5I ÚpravapoistnéhovEURi 0 06
Jednarazavé poistné v EUR 1 I Ii O

fl. . ‘ ‘ ‘ .
. ‘fl ..#Poistenio dojednone na zaklade tohto novrhu poistnej zmIu‘ (dolej Len novrh ) so nadia Vseobecnymi poistnymi podmienkami

pre cestovné poistenie a osistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (dolej Len flVPPCP o Osobitnými poistnými podmienkami pre
cestovné poistenie zo dňo 25.05.2017, ktoré so vzťahujú na poistnú zmluvu 5 dojednanou torifou 112, 212, 312, 11X2, 21X2, 31X2,
2PS2, SPEC2, 2P5Z2, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 11Z2, 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými
podmienkomi pre celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktoré
so vzťahujú na poistnú zmluvu s dojednanou tarifou 2R902 a 4R902, Osobitnými poistnými podmienkomi pre celoročné
cestovné poistenie s obmedzeným počtom dni jednotlivej poistenej cesty o [imitovaným krytím [iečebných náktadov V Zahraničí
zo dňo 25.05.2017, ktoré sa vzťahujú no poistnú zmtuvu s dojednanou torifou 1R451, Osobitnými pcistnými podmienkami pre
cetoročné cestovné poistenie EUptus s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktoré sa vzfahujú
na poistnú zmtuvu s dojednanou tarifou 1R35E2, Osobitnými paistnými podmienkami pre celoročné cestovné poistenie LIMIT
s obmedzeným počtam dní jednotlivej poistenej cesty za dňa 25.052017, ktoré sa vzfahujú na poistnú zmluvu s dojednanou
torifou 1R352 a Osobitnými poistnými podmienkami pre ce[oročné cestovné paistenie GOLF s obmadzeným počtom dní
jednotlivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktoré sa vzfahujú na poistnú zmluvu s dojednanou tarifoulGl2 a 2612.

Spracůvanie osobnýcb údojov
Poistnik zaplatenim poistného potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie wplývoiúce z platných právnych predpisov
upravujúcich ochranu osobných údajov. Uvedené informácie sú uvedené oj na webovom sídle poisťovatea. Pre prípad, že
poistník uviedo[ osobné údaje inej osoby Zároveň potvrdzuje, že mu táto osoba udelita predchádzajúci písomný súh(as SO
spracúvaním svojich osobných údajov poisfovatelom na účely podľo platného Zákona o poisťovnicwe oje si vedomý toho, žeje

ovinný preukázat poisfovateľovi kedykovek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.

Vyhlásenie poistníka:
Poistník zap[atenim poistného vyjadruje súhlas s týmto návrhom. Poistník zoplatením poistného potvrdzuje, že bot pred zaptatenim
poistnéhooboznámenýs obsahom Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenieo asistenčné službyzodňa 06.112015
o Osobitných poistných podmienok prís[ušných ktarife dojednanej touto poistnou zm[uvou (dólej spoločne [en poistné podmienkfl.
Poistnik zop[atenlm poistného bene na vedomie, že poistné podmienky, ktorými sa dodia poistenia dojednané na základe tohto
návrhu, sú mu v písomnej podobe k dispoZícii na webovom sídle poisfovateía wwalHanzsp.sk oko aj na predajných miestoch
poistovateía.

Poistnik zoptotením pcistného powrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezam[ča[ žiadnu skutočnosf týkojúcu 50
navrhovaného poistenia. Poistná zm[uva na základe tohto návrhu je uzovretá okamihom zoplatenio poistného v zmys[e ČL 5 VPP
CP. Tento návrh je whotovený v troch whotovenach, poisfovatet, poistník a oprávnený zástupca poisíovateía dostanú každý jedno
vyhotovenie.
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Poistník zoptotením postného powrdzuje, že pred uzovretím poistnej zmtuw bot oboznámený o zároveň obdržot v pisomnej forme
údaje v zmyste ustonovenio 792o zákona L 40/1964 Zb. Občionsky zákonník v znení neskorších predpisov o nformáciu pre
spotrebitero pred uzavretím zmtuw no dio(ku, ktorá tvori súčosť poÉstnej zmluw oko jej príloho.
Poistnik whtosuje, že sije vedomý, že poistné v tomto návrhu postnej zmtLvy je kclkutovoné vrátone peňožráho ptnenia v zmyste
32 zákona č. 186/2009 1 i o finončnom sprostredkovoni o finončnom porodenswe o o zmene o doptnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov. Peňažné p[nenie je stanovené v zmIe Zákona NR SR L 18/1996 Z Z o cenách v zneni neskorších
predpisov.
Pokioľje tento návrh no uzovretie poistnej zmtuw predmetorn verejného obstorávonio. postník zoptotenĺm poistněho vyhlasuje, že
v rámd tohto zreaLizovaného verejného obstarávania vykonat opotrenio pot-ebné k tornu, aby nedošto ku konfliktu zóujmov, ktorý
by mohot nowšif otebo obmedziť hospodársku súfož otebo porušíť princip transparentnosti o princíp rovnakého zoobchádzonio
v zmyste ust 23 ods. 1 zákona Č. 343/2015 Zr o verejnom obstorávani oo zmene o doptnení niektorých zákonov v znení neskoršich
predpisov.
Poistnik zoplotenim poistného vyh[asuje, že nie je osobou s osobitným vzfohom k poisťovoterovi v zmysle platného zákona
o posfovníctve. V pripode, okje toto vyhtásenie nepravdivé, poistnik bene no vedomie, že táto poistná zrntuvo jev zrnysle 71 ods. 1
platného zákona o poisfovnicwe od počiotku neplatná.

F Jok R6herl u!oi řkb

! oie,áXi naa‘f/‘/

Počet príloh Pozn6m

Br“

I [

I I

V Brotistave, dňo
AWonz - Slovensko posfovňo, o. 5. Attonz - Stovensko poisťovno, o. s.

06 09 2018 IngViktorCingeCSc Jng.Jozef Paška
čten predstovenstvo člen predstovenstvo

Ziskotetské čisto
oprávneného zóstupcu
poisťovoteĽa 1 Priezvisko a meno / obchodně meno

00066666 I lRóbert Jahn
MAčíslo spoLupracovníka Priezvisko o meno spolupracovníka

____________________

Jahn Róbert
Tetefán Získote[ské číslo oprávneného zástupcu poisťovoteo 2

+421949229624 I 100056635 I I

________
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