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Poismá zmluva

Cestovné poistenie a asistenčné služby Dojednaná tarifu Ii 12

Poisťovatet Al[ianz Slovenská poisfovňa, a, s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratis[ava,Slovenská republika.
IČO: 00 151 700, IČ DPH: 51(2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 196/B

00156906 I
Slovenská inšpekcia životného prostredia

Telefán 1+421259304154

Poistník

Rodné číslo / iČo
Priezvisko /
obchodné meno

Meno I 1TItulPred1

________

menom
Adresa trvalého pobytu I sídla poistnika I miesta podnikania (ak ide o podnikajúcu FO)

UUca
. lieséniova súpč_____________

__________

Obec IBradsIava

___________________________________________________

Bmail

@ sizpsk

DTkád [zamestnanca

Titul za Imenom

Ort 117D
I PSČ83101 H

I PEGt (wpinitv prípode, [Jakje póistnik PEO)

Poistnikje poistená osoba [J óno nie

Isurda ICÝril .
. I

(prrpadné ďalšie poistené osoby uveďte v prilohe - Zoznam poistených osób
Dátum namdenia

Meno deň mesiac rok Oslo Baby karty

IHegeduš ICsaba
Valentovič Peter

Daňová IEva

I I
I I

I.___
[ I

‘ I
.1

I I I.
I. .1

I
. 1 I

I . . .1
I I I
V pripode, akje poistenou osobou PEOt, uveďte meno a priezvisko poistenej osoby do Poznámky s označením PECi

Dátumuzavretia L 24 09 [L1 Hodinaaminůtauzavretia 20

Poistená cesta o územná platnosf

ZaĎatokpoistrrua I 03 10 Kon:ecpostenia 05 I I 10 2018

ZánaA Z6naB [J Zánac [J SR [J
Riziková skupina [J Celoročné poistenie [J Polročné poistenie [J
* Politicky exponovaná osoba v zmysle 56 zákona č, 297/2008 Z. iv zneni neskorich predpisov.
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Dojednané poistenia

Poistenie iečebných nák(odov v zahraničí Fixný balík poisteni

Počet Počet
Sodzbo V EUR osób dní Prirážko Poistné v EUR

dospeu/seniodj il, L°° JXJxl3 xLI =1 201140 I
detii__tI__HL_Hni =LLLLH__

Poistenie nákladov na záchronnů činnosf I I x X [J x
=

____________

I 1
Pripoteniebatožiny ni

______Hl____

xl I =1 L
Sadzbo v % Poistná sumo cestovnei službyv EUR

ni ni :re storno L H H

_____

= L

Poistné spotu v EUR 20j 4° I
Úpravo poistného Celkom

_______ _______

L H I I ÚprovapoistnéhovEURi oL[o 1
Jednorazové poistné v EUR 201 J40

Poistenio dojednané no základe tejto poistnej zmluvy sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkomi pre cestovné
poistenie o osistenčné služby zo dňo 06112015 o Osobitnými poistnými podmienkomi pre cestovné poistenie ze dňo 25052017,

ktoré so vztohujú no poistnú zmluvu s dojednanou tanifou 112, 212, 312, 11X2, 21X2, 31X2, 2P52, SPEC2, 2P5Z2, 2PL2, 1RR2, 2RR2,

4RR2, 11Z2, 2IZ2 1RRZ2, 2RRZ2, 4RRZ 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými podmienkomi pre celoročně cestovné poistenie

s obmedzeným poaom dní jednotlej poistenej cesty zo dňo 25.052017, ktoré so vzfohujú no poistnú zm[uvti s dojednanou torifou

2R902 o 4R902, Osobitnými poistnými podmienkomi pre celoro6-é cestovné poistenie s obmedzeným počtem dní jednotlivej

poistenej cesty o limitovaným k‘tim liečebných náklodov v zahraničí zo dňa 25.052017, ktoré so vifohujú no poistnú zmtuvu

s dojednanou torifou 1R451. Osobitnými poistnými podmienkami pne celoročně cestovné poistenie EUplus s obmedzeným počtom

dní jednouivej postenej cestyzo dňo 25052017, ktoré so vztohujú no poistnú Zmiuvu s dojednanou tonifou 1R35E2, Osobitnými

poistnými podmienkomi pre celoročně cestovné poistenie LIMIT s obmedzeným počtom dní jednot[nsej poistenej cesty ze dňo

25.05.2017 ktoré so vzfohujú no poistnú zmluvu s dojednonou tonifou 1R352 o Osobitnými poistnými podmienkomi pne ceLoročně

cestovné poistenie GOLF s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty ze dňo 25.05,2017, ktoré so vzťohujú no poistnú

zmLuvu s dojednanou torifoulGl2 o 2G12.

Spracúvanie osobných údajov:
Fo1sfovate( v zmysle plotných právnych predpisov uprovujúdch ochranu osobných údajov poskytuje poistnikovi nastedovné informácie

o spracúvoni osobných údojov
Kto je prevádzkovateEom?
V zmysle platných prúvnych predpisov uprovujúcich ochranu osobných údoiov je prevádzkovaterom osobných údojov poisfovoteľ.

Kontoktné údaje poĺsťovote[o uvedené v záhtovi poistnej zm[u‘ SÚ Zároveň kontaktnými údojmi zodpovednej osoby.

Ako a na aký účet zlskava a spracúva poisfovate( vaše osobné údaje?
UčeLom sprocúvanio osobných údajov kUentov (poistníci o poistenQ, ich zástupcov, poškodených o mých oprávnených osáb (ďotej oj oko

„dotknuté osobP) je najmá výkon poisfovocej činnosti podío platného zákona o poistovníctve Qiapr. uzotvorenie poistnej zmluw, správa

poistenio, ochrano a domáhanie so práv poisťavoteío) predchádzonie a odharovonie poisfovocich podvodov olebo marketingový účeL

Pnávnym zákiodom spracúvania je nojmá platný Zákon O poistovníctve, ině osobitné právne predpisy alebo súhtos dotknutej osoby.

Podrobný zoznam účelov o právnych záklodov sprocúvonioje možné nájst na webovom sídle poistovate[o.

Uzaworeníe poistnej zmluw je dobrovoíné, avšak osobné údaje na tento účet je dotknutá osoba vzmysle platnéhozákona o poistovnicwe

no žíodost poistovateľa povinná poskytnút Paskytnutie osobných údajav je podmienkou uzaWorenia poistnej zmluw. V pnipade

neposkytnutio týchto osobnýcb údojovje poistovate( oprávnený odmíetnuf postnú zmtuvu uzotvoňť,

Osobné údaje ziskava poistovoteí priamo od dotknutých osáb olebo prostrednictvom svojich sprostnedkavatelov a tretích strán, ktorých

podrobný zoznomje možné nájst na webovom sídle poisťovatelo.
Osobné údaje dotknutých osób na marketingové účelysprocúva poistovoteílen na základe súhlosu dotknutej osoby, ktorý máže dotknutá

osoba kedykoFvek odvolat Marketingovým účelomje činnost poisfovate[a spačivajúco v pniamom marketingu— najmó ponuka produktov

vrátone profilovonia (cielená marketingová ponuka) zasielanie naviniek(newstetter)a[ebo informovonieo možnosti pnihlásitso do sútože

organizovanej pcistovate[om
Akó osabné údaje bude o vás poistovate( spracúvať?
Zoznam o rozsah osobných údajovdotknutých osáb je uvedenýv platnom zókaneo poistovníctve, podľo ktoréhojepoistavate(oprávnený

spracúvaf najmá: meno, pnieriisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt rodně číslo, okje pnidelené, dátum norodenia, štátna pníslušnost, druh

o číslo dokladu totožnosti, vrátone íyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, oko oj odnesu mesta podnikania, ak de a fyzickú osobu,

ktorá je podnikoteíom, predmet podnikonio a označenie úrodného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zopísaný tento

podnikatel, a číslo zápisu do tohto registro olebo evidencie; kontaktné tetefánne číslo, faxové číslo a odnesu elektronickej pošty; doklady

o údaje preukazujúca schopnost klienta splnit si závazky z poistnej 2mlu požadované zabezpečenie závázkov z poistnej zmlu

opnávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu; splnenie ostatných požiadoviek a podmienak na uzavretie poistnej zmluw, ktoré sú

ustanovené platným zákonom o poisfovnícwe alebo osobitnými predpismi alebo které sú dohodnuté s paisovatelom.
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Na poisťovade účely a v súlade s platným zákanom o poisfovníctve a platným zákanam o ochrane osobných údov oko právnym
základom spracůva poisíovateí osobně ůdaje, ktoré sů v zmysle platných právnych predpisov upravujúdch ochranu osobných údajov
považovaně za osobitnú kateg6riu a to osobně údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu newhnutnom na posúdenle rizika pd
uzaweti poistnej zmluvy, zistenie rozsahu povinnosti paskytnút poistné phieníe z poistných zmlúva likvidáciu paistnej udalostL
Wkonóva poisfovatet v súvistosti $ pcistovacím úeLom profilovanie?
Poistavatet je v zmysle platného zákona o poistovnícwe alebo mých osabitných právnych predpisav oprávnený ‘konávať prohlovanie
súvisiace s poisfovacím účelom, najmá upisovanim rizik (underwriting), posudzovanim škodovosti v rámci predzmluvných wfahav alebo
na účely predchádzania poistným podvodom, a to v pripadoch predchádzajúcich podozreni na poistný podvod olebo ině obdobné
konanie. Dósledkom profilovania máže byť najmá odmietnutie uzoWorenia poistnej zmluvy zo strany poisfovatela (upisovanie rizH
predchádzanie poistným padvodam) alebo zoh(adnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok
KW bude mat pristup k vašim osabným údajom?
Osobne udaje dotknutych osob maze poisfovatel v zmysle platnych pravnych predpisov paskytnut/spristupniť prijemcom kton maju
postavenie samostatných prevádzkovatelov, a to najmd súdam argánom činným v trestnam konanL mým orgánom verejnej mod,
odvokátom, správcam, znalcom alebo mým poisfavniam alebo poveriť spracúvanim osobných údajo‘i sprostredkavate(ov, ktorými sú
najma finončni agenti obchodni zastupcovia zmtuvne sersy spoločnosti zabezpecujuce a poskytujuce osistenčne sluzby alebo
spoločnosti zabezpečujúce wmáhanie pohtadávak. Podrobný zoznam premcov je možné nájsf na webovam sídle poisfovatefa.
Kde budú vaše osobnó údaje spracúvanó?
Osobně údaje dotknutých osáb spracúvo poistovatel v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (dolej aj ako EHP‘O, ale aj mimo
neho, oto prijemcami podťa predchádzajúceha odseku. Vždy. kecl poisťavatel uskutočňuje prenos osobných údajav dotknutých osůb na
spracuvanie mimo EHP inou spotocnosťou v rama skupiny Allianz rabi tak na zaklade Zaváznydi vnutropodniko‘ch pravidiel skupiny
Alhanz (Allianz Pnvacy Standard) ktore stanovuju pnmeranu uroveň ochrany osobnych udajov osu pravne zavazne pre vsetky spoločnosti
skupiny Allianz Zavazne vnutropodnikove pravidla skupiny AWanz a zoznam spoločnosti skupiny AWanz je/bude možne nojsf na
webovom sidle poistovateío Ak sa neuplatnuju Zavazne vnutropodnikove pravidla skupiny Allianz alebo nimky pre osobitne situace
prenosu podťa platnych provnych predpisov upravujuoch ochranu osobnych udajov uskutocnuje poisfovateľ prenos osobnych udajov
mimo EHP len na zaklade standardnych zmtuvnych doloziek a(ebo vyžaduje od prevadzkovatelov a sprostredkovatetov me primerdne
zawky v zmysle plotnych pravnych predpisov upravujucich ochranu osobnych udajov
Alce su vaše prava ve vztahu k vašim osobnym údajem‘
V zmysle plotnych pravnych predpisov upravujucich ochranu osobnych udajov mu dotknuto osoba pravo na pnstup k jej osobnym
udajom a pravo ziskaf powrdenie o tam ci su o nej spracuvane osobne udaje pravo kedyko(vek suhlas odvolat prava žiadat opravu
a aktualizaciu osobnych udajov prava na wmaz osobnych udajov pravo na obmedzenie spracuvania osobnych udajov prava ziskat
osobne udaje v elektronickej podobe a pravo podať stažnost u poisfovateta alebo na Urad na ochranu osobnych udojov Slovenskej
republiky Popis sposobov a podmienok upLatnenia ziadosti dotknutej osoby je mozne najst na webavom sidle poisfovatela
Akc můžete namietat voči spmcúvaniu vašich osobných údajov?
V zmysle platných právnych predpisov uprovujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba právo namietot proti spracúvaniu
osabných údajov a žiodaf ukončenie sprocúvanía osobných údajov, ak poistovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom
základe oprávneného záujmu paistovatela olebo na právnom základe plnenio úloh poisfovotela realizovaných vo verejnom záujme
alebo pri kone verejnej moci zverenej poisfovate[avi. Toto právo může dotknutá osoba uplotnit rovnakým spůsobom oko ostatně práva
uvedené v predchádzojúcom odseku.
Akc dlho uchavóvo paistavotet vaše osobné údaje?
Doba spracuvanio osobnych udajov je v sulade s plamym zakonam o poisfovnicwe najmenej v dlzke 5 rokov odo dňo skončenia
zmluvněho vztahu s klientom. Podrobný zoznam doby spracúvania je možně nájst na webovom sídle poisfovatelo.
Akc často aktualizuje poistovater toto oznámenie?
Aktuálne znenie informačnej povinnosti v podobe aznámenio o spracúvaní osobných údajav je možné nájst na webovom sídLe
poísfovatela.
Vyhlásenie poistníka k spracúvaniu osobných údajov
Poistnik svajim podpisom potvrdzuje, že mu bali poskytnutě inřormáde plývajúce z platných próvnych predpisov upravujúdch ochranu
asobných údajov, Poistník berle na vedomie, že má práva požiadat paistavateta o paskytnutie týchto informáciív úplnom znení v tločenej
podoba Uvedeně informáde sů uvedené aj na webovom sídle poistovatefa Pre prípad že poistnik uviedol osobně údaje inej osoby
zároveň potvrdzitije, že táta osobo mu udebla predchádzajúd písomný súhlas sa spracúvoním svojkh osobných údajav poistovoteíom na
účely podIa platného zákona o poistovníctve a je si vedomý toho, žeje povinný preukázaf paistavatetavi kedykoívek no jeho žiadost že
disponuje uvedenýmpisomným súhlasom tejta osoby.

Súhtas s poskytnutím osobných ůdajov na marketingové účety
Poítnik označením poUčko súhlasu v tejto časti paismej zmluvy dáva poisfovotelovi dobrovolný súhlos sa sprocúvoním svojich
osoných údajóv na účely marketingu, reklamy o komerčnej komunikáde wátonazosielánia komšpandende poistavotela formoÚ
občojnej posty sprovy elektronickej posty formou služieb krotkych sprov olebo inym abdobnym spósobom o to v rozsahu titul,
meno pnezvisko datum horodenia adresa telefonne Čsla adreso elektronickej pošty a v pnpode zmluvneho vzťohu s poistavatefom
oj mé osobné údaje týkajúce sa zmluvněha vztahu s poistovotefom, a to po dobu 3 roko‘ě od poskytnutia súhlosu o v pripode
zmluvného vztahu s poisfovotelom, po dobu trvonio zmluvněha vztahu o následne no obdobíe 3 rokov po ukončení zmluvného
vztahu. Poistnik berle na vedomie že súhlas může kedykotvek odvolat oto pĺsomným oznámením zaslaným na odresu poistovotela
olebo mým spůsobom uvedeným na webovom sídle poisfovotelo.

Súhlos poismika s poskytnutím osabnýcb údojov no marketingové účely
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Poistník vyhtosuje, že bot pred uzovretim poistnej zmluvy oboznámený s obsohom Všeobecných poistných podmienok
pre cestovne poistenie o asistenčné služby zo dňo 06.112015 c Osobitných poistných podmienok pris[ušných k tarife
dojednonej touto poistnou zmtuvau (ďotej spoločne ten poistné podmienkfl. Poistnik vyhlasuje o svojím podpisom
patvrdzuje, že bot oboznámený a zároveň obdržal v pisomnej forme údaje v zmysle ustonovenio 792o zákona L 40/1964 Zb;
Občionsky zákonník v zneni neskoršich predpisov
Poismik vyhlasuje o wojim podpisom potvrdzuje že všetky uvedené údaje sú úpLné, pravdivé o nezomlča[ žiodnu skutočnosf
týkojúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou,
Táto poistná zm[uvojevyhotovená v troch vyhotoveniach,jeden originálo dve kápie. pdčom originál dostane poisfovotet poistník
o oprávnenýzástupco poisfovoteío dostanú každý jednu kápiu.

Postnik podpisom na poistnej zmluve súhtasí s tým, oby mu poistné podmienky, ktorě so vztahujú na poistenie
dojednané touto poistnou zmluvou, poistovateť poskytoljedným z nostedovných spásobov:

v ttočenej podobe pri podpise tejto poistnej zm[uvy

J sprístupnenim no webovom sidte poisfovoteĹo wwwallíanzspsk vo formáte pdf, $ možnosfou jeho následného

stiahnutio atebo tlače

elektronicky no e-mai[ovú adresu poistníka uvedenú v záhlaví tejto poistnej zmluvy

Poistnik podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že ok si zvolkl poskytnutie poistných podmienok ‘v ttačenej podobe pri

podpise tejto poistnej zmtuvy‘, poistně podmienky mu bolí poisfovoteiom pri podpise tejto poistnej zm[uvy skutočne

poskytnuté týmto spásobom. Poistnik berle no vedomie, že v prfpade, ak neoznačižiadnu z vyššie uvedených možnosti poskytnuUa

poístných podmienok, má sa zato, že si zvolil poskylnutie poistných podmienak sprístupnením na webovom sídLe poisfovateľa.

Poistnik vyhlasuje, že si je vedomý, že poistn v tejto poistnej zmluve je kalkulované vrátane peňožného plnenio v zmysle 32

zákona Č. 186/2009 Z. z. o finončnom sprostredkovaní o fínančnom poradenswe a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení

neskoršich predpisov, Peňažné píneniejestonovenévzmysle Zákono NR SR Č. 18/1996 Z. z.o cenách vznení neskorších predpisov,

Pokioť je táto poistná zmtuvo predmetom verejnéhď obstorávania, ooistnik týrnto vyhtosuje, že v rámci tohto zreotizovoného

verejného obstarávanio vykonal opatrenio potrebné k tomu, aby nedošlo ku konftktu záujmov, kta by mohol narušit a(ebo

obmedziť hospodársku súfož olebo porušit princip transporentnosti a princip rovnakého zaobchádzanio v zmysle ust 23 ods. 1

zákona Č. 343(2015 Z2, o verejnom obstorávani o o zmene o doptneni niektorých zákanov v zneni neskorškh predpisov.

Poístn(k vyhlasuje a svojim podpisom powrdzuje, že nie je asabou s osobitným vztahom k poisfovatelovi v zmysle platného zákona

o poísfovníctva V pripade, okje tato vyhlásenie nepravdivé, paistník berle no vedomie, že táto poistná zmluva jev zmyste 71 Ods.

1 platného zákona o poisťovníctve od počiatku neplatná.

Počet príloh Poznámky

POa 12790

RMWOSIOV Oáh
812 75 D

L0530nb0

Podpis oprávneného zástupcu

poisfovoteťa (odtločok pečiotky)

VyhLósenie poistníka:

_

F

I I

Zoplotené dňo

(24 LroU 2018

Získate[ské čista
oprávneného zástupcu

poisfovotelo 1

12790

Priezvisko a meno / obchodně meno

MAčislo spoluprocovníko

Tetefán

[j 905301133

J OIah Miroslav

Priezvisko o meno spo(uprocovniko

A3RC71 34045

Ziskatelské číslo oprávneného zástupcu poisfovate(a 2

m
čísla strany 4 za 4


