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LL7L‘ Návrh poistnej zmluvy

Cestovné poistenie a osistenčné sLužby Dojednaná tariía 1112 I
Poistovateľ Allianz - Slovenská poisovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 BraUs[ava, Slovenská republika,

Ičo; oo 151 700, ič DPH: SK2020374862, zopísanó v obch. registri Okresného súdu Bratislava I,
odd: So, vložka č. 196/B

00156906 I
Poistnik

Rodné číslo / ičo
Priezvisko /
obchodné meno Slovenská inšpekcia životného prostredia
Meno I T‘tulpred Titul za

menom menom
Adresa trvalého pobytu J sldla poistníka / miesta podnikanio (ok ideo podnikajúcu FO)

Ulica Iieséniova l5úpčl Orč. 1170
Obec IBratislava P5čI831o1
E-mai[

I I
Poistené osoby (prípadné ďalšie poistené osoby uveďte v pri[ohe - Zoznam poistených osób)

Dótum narodenia
Priezvisko Meno deň mesiac rok Číslo Boby karty

Friš Iiozef I
I I I

I I I I
I I

I I
aj I I I

I I
I I
I I

V pripade, akje poistenou osobou PEo*, uveďte meno o priezvisko poistenej osoby do Poznámky s označením PEO

Dótumwhatovenio
2

Hodina a minúta
09 12návrHu *

illU
whatovenia návrhu

Poistená cesta a územnó pLatnost

Začiatokpoistenia I 25 I I 09 I I 2018 Koniecpoistenia I 26 I 09 I 2018

ZónaA ZónaB ZánaC SR

Riziková skupina Celoročně poistenie [_J Po[ročně poistenie

* Politicky exponovaná osoba v zmyse 6 zákona L 297/2008 Z. i v znení neskorších predpisav.
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Telefón 1+421259304154

Č

DT - kód
zamestnávoteía

@ IsizPsk
DT-kód
zomestnonco

J PEO* (vyplnit v prípade,
akje poistnlk PEO)

Poistnikje poistená osoba áno nie
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Dojednané poistenia

Poistenie tiečebných náktadav v zahraničí Fixný balík paistenl

Počet Počet
Sadzba v EUR osób dni Prirážko Poistná V EUR

dospeuiseniarij______
‚ 160 jxji 1X12 =1 21, 32

dejl

____II______

xj lxi IxĹĽ =1 II____
Poistenienáktadavnazáchrannúčinnasf I .

_______Ix _____H _____

x
= I.

_____

Pripoisteniebatažiny JI lxi lxi____ =í 1.1
Sadzbo v % Poistná suma cestovnej sLužby v EUR

:::tm0c IjPoisteniestorna

____

x

_____________ ____

= I

____

PoistnéspcIuvEURl 21 . 132 I
Úpravo poístnéha

__________ __________

Ce[kom

[0B05 I________

________

I 5l ÚpravapaistnéhavwRl_________ ‚112 I
Jednorazové poistné v EUR I 21 . 120 I

O Poistenia dojednané na základe tohto návrhu poistnej zmLuvy (doLej Len „návrh) sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkamipre cestovné paistenie a osistenčné sLužby za dňa 06112015 (doLej [en VPP-CP) a Osobitnými paistnými padmienkamí precestovné poistenie za dňo 25.05.2017, ktoré sa vzťohujú na poistnú zmluvu s dojednanou tanifau 112, 212, 312, 11X2, 21X2, 3IX2,
2P52, SPEC2, 2P5Z2, 2PL2, 1RR2, 2RR2, 4RR2, 1172, 2IZ2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými
podmienkami pne celaračné cestovné paistenie s obmedzeným pačtom dní jednotLivej paistenej cesty za dňa 25.052017, ktaré
sa vzťahujú na paistnú zmtuvu s dojednanou tanifou 2R902 a 4R902, Osobitnými paistnými podmienkami pre ceLoračné
cestovné paistenie s obmedzeným pačtam dní jednotLivej poistenej cesty a Limitovaným krytím Liečebných nákladav v zahraničí
za dňa 25.052017, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmtuvu s dojednanou tarifou 1R451, Osobitnými paistnými padmienkami pre
ceLaročné cestovná paistenie EUptus s abmedzeným počtom dni jednotLivej poistenej cesty za dňa 25.052017, ktoré sa vzťahujú
na poistnú zmluvu s dojednanou tanifou 1R35E2, Osobitnými poistnými padmienkami pre celoračné cestovné poistenie LIMIT
s obmedzeným pačtom dní jednotLivej paistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktoré sa vzfahujú na paistnú zmLuvu s dojednanau
tanifou 1R352 a Osobitnými paistnými padmienkami pre celaračné cestovné paistenie GOLF s abmedzeným počtam dni
jednatLivej paistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktaré sa vzfahujú na paistnú 2mluvu s dojednanou tarifaulGl2 a 2G12.

Spracúvanie asobných údajav:
Poistnlk zaplatenim poistného powrdzuje, že mu bali posItnuté infarmácie wpLajůce z platných próvnych predpisov
upravujúcich ochranu asobných údojov. Uvedené infarmócie sú uvedené aj na webavam sídle paisfavateta. Pne pnipad, že
paistnik uviedal asabné údaje inej asaby záraveň powrdzuje, že mu táta osoba udelila predchádzajúci pisomný súhlas sa
spracúvaním svajich asabných údajavpaisfovate(am na účeLy padía platného zákona a paisfovnícwe oje si vedamýtaha, žeje

pavinný preukázaf poisťavoteiavi kedykaĽvek na jeho žiadasť, že disponuje uvedeným písamným súhlasam tejta osoby.

Vyhlásenie poistníka:
Poistnik zaplatením paistnéha vyjadwje súhlas s týmto návrhom. Paistnik zaptatením paistnéha powrdzuje, že bol pred zaptatenim
paistnéhaabaznámenýsobsaham Všeobecných paistných padmienak p‘e cestavné paistenie a asistenčnéslužbyzo dňa 0611.2015
a Osabitných paistných padmienak prístušných ktadfe dajednanej tauta pcistnau zmtuvau (ďaiej spatočne Len paistné padmienky“).
Paistnik zaplatenim poistného beiie na vedamie, že poistné podmienky, ktarými sa ňadia poistenio dojednané na základe tahta
návrhu, sú mu v pisamnej podahe I< disp-ozídi na webavam sídLe poisťavateta saLLianzspsk aka aj na predajných miestach
paisfavatera.

Paistník zapLatením paistného paMdzuje, že všetky uvedené údaje sú úpLné, pravdivé a nezamlčal žíadnu skutačnosť týkajúcu sa
navrhavanéha paistenia. Paistná zm[uva na zákLade tahto návrhu je uzavretá akamiham zaplatenia paistnéha v zmysle ČI. 5 VPP
CP. Tento návrh je hotavený v troch whatoveniach, paisťavateľ, paistnik a aprávnený zástupca paisťavateía dastanú každý jedna
‘yhatovenie.
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Poistnik zoplatením poistného powrdzuje, že pred uzavretĺm poistnej zmluvy bol oboznámený a zároveň obdrža[ v písomnej forme
údaje v zmysle ustanovenia 5 792a zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskoršich predpisov a Informáciu pre
spotrebiteto pred uzavretím zm[uvy na ďatku, ktorá tvorí súčosf poistnej zm[uvy oko jej príloha.
Poistnik vyhlasuje že sije vedorný, že poistné v tomto návrhu poistnej zm[uvyje kalkulované vrátane peňažného plnenia v zmys[e
532 zákona L 186/2009 1 z. Q finončnom sprostredkovani o finančnorn poradenswe a o zmene o dopinení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov. Peňažné plnenieje stanovené v zmsle Zákona NR SR Č. 18/1996110 cenách v znení neskorších
predpisov.
Pokia(je tento návrh na uzavretie poistnej zmluvy predmetom verejného obstarávania. poistnik zaplatením poistného vyhlasuje, že
v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarúvania vykonal opatrenia potrebné k tornu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov. ktorý
by mohot nawšiť alebo obrnedzif hospodársku súfaž atebo porušiť princip transparentnosti a princĺp rovnokého zaabchádzania
vzmysle ust. 523 ods. 1 zákona L 343/2015 Zr overejnom obstarávani O o zmene a doplnení niektorých zákonovvznení neskoršich
predpisov.
Poistnik zaplatením poistného vyhlasuje, že nic je osobou s osobitným vzfahom k poisfovatetovi v zmysle platného zákona
o poisťovnícwe. V pripade, ak jetotovyhlásenie nepravdivé, poistnik bene na vedomie že táto poistná zmluvaje vzmysle 571 ods. 1
platného zákona o poisfovnttve od počiatku neplatná.

Počet praoh Poznámky

L-r
J‘k ÜZ,rl ‚č3d

ndi*ť

iiieÉM ďbO%1 1wka

V Bratislave, dňa

06

_____

2018 I
Altianz - Slovenská poisfovňa, a. s.

Ing. Viktor Cinge CSc.
člen predstavenswa

Al[ianz - Slovenská poisfovňa, O. 5.

Ing. Jozef Paška
čten predstavenstva

Získatetská čisto
oprávnenéha zástupcu
poisfovateía 1 Priezvisko o meno / obchodné meno

00066666 Róbertiahn
MA číslo spolupracovníka Priezvisko a meno spotupracovníko

L I Jahn R6bert
Tetefán

+421949229624
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Získatetské Číslo opnávneného zástupcu poisfovateta 2

100056635 I I I‘I
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