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6689444740 Slovenská poistbvňa

J
Cestovné poistenie a asistenčné sLužby Dojednaná tarifa 1112

Poisfovotet AUianz - Slovenská poisfovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 00 151 700, iČ DPH: 51(2020374862, zapisoná v obch. registri Okresného súdu Bratislava L

odd: Sa, vložka L 196/B

00156906

Poistené osoby (pripadné ďaLšie poistené osoby uveďte v prílohe - Zoznom poistených osób)
Dátum

Piiezvisko Meno deň mesiac rok Císlo Baby karty

JMtoška jRoman

I I
I I

I I I
I I

I I I J
I I H

r
L I I I
V prípade, akje pdstenou osobou PEO*, uveďte meno a prierÁsko poistenej osoby do Poznámky s označením PEC).

Dátumuzavretia 24
-

09 2018 j Hodinaaminútouzavretia 21 : 19

Poistenó cesta a územná platnosť

Začíatokpoistenia 16
‘

10 I LLEJL1 Koniecpoistenia I 171
‘ LJ 2018

ZónaA Zóna B Ľ] Zóna C Ľ] SR 1Ľ
Riziková skupina Ľ] Celoročné poistenie Ľ] PoLročné poistenie Ľ]
* Politicky exponovaná osoba v zmys[e 6 zákona L 297/2008 Z. z, v zneni neskorškh predpisov,

iMMflhI
A3RC71 3401 P

Číslo poistnej zmluvy

1

Poistnik

Rodné číslo / IČO

Priezvísko /
obchodně meno

Meno

Adresa hvatého

Ulica

Obec

E-mail

DT - kód
zamestnávateta

Telefán 1+421259304154

Slovenská inšpekcia životného prostredia I
TrWlred litulza j Imenom menom

pobyti J sídlo poistníko f miesta podnikania (ak ideo podnikajúw FO)

Iieséniova ISúPLI OrL I17D fl
Bratislava I PSČ[83101

I I zamestnanca

J PEOt (viplnil v pripade, Ľ]
akje poistnik PEC))

Poistníkje poistenó osoba Ľ] čino nie
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Dojednané poistenio

Poistenie Uečebných nákĹadovv zahraničí Fixný boUk paistení

Počet Počet
Sadzba V EUR osáb dni Prirúžko Paistné v EUR

dospeU/seniori 1L7Qo Ixh X2 x[Ľ =LLLLLiiko I
deI_LLL x}__xt__I

__

LI Foistenienák(adovnazáchrannúčinnasf

______ ________Í

x Ix L H LI = H_LLL

______

flPnpoisteniebatožiny

____

x[ x____

________ ____

Sadzba v % Postná suma cestovnej s(užbyv EUR

:::0m0V0 [ Poistenie storno LI

_____t

x L......._________ ELL = LLLLLL
Poistné spoLu v EUR 40

Úprava pďstného Celkom

L______J [9J% ÚPravaPoistnéhovEuRl________
‘

Jednorazové poistné v EUR I 31 14° I
Poistenia dojednané na zák[ade tejto poistnej zmluvy Sa nadia Všeobecnými poistnými podmienkami pne cestovné

poistenie o asistenčné služby Zo dňa 06.112015 a Osobitnými poistnými podmienkami pne cestovné poistenie za dňo 25.052017.

Care sa wta1Ju na po srnu zmlu s dojednanou tat. _12 212 3 2 11X2 2DQ 31X2 2P52 SPEC2 2P522 2°2 1RR2 2RR2

4RR2, 11Z2, 21fl, 1RRZ2, 2RRfl, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2 Osobitnými poistnými podmienkomi pne celoročně cestovné poistenie

s obmedzeným poaom dni jednotlivej poistenej cestyzodň.a 25.052017, ktoré sa wfohujú no poistnú zmluvu s dojednanou tot.

2R902 o 4R902, Osobitnými paistnými podmíenkomi pne cetoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej

poistenej cesty a (imitovaným krytim bečebných náktadov v zahraničí zo dňa 25.05.2017, ktoré sa vztahujů na paístnú zmluvu

s dojednanou tanifou 1R451, Osobitnými poistnými podmienkami pre ce(oročné cestovné poistenie EUplus s obmedzeným počtom

dní jednotflvej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017, ktoré sa vztahujú no poistnú zmLuvu s dojednanou tanifou 1R35E2, Osobitnými

poistnými podm!enkami pne celoročné cestovné poistenie L[MIT s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty ZO dňa

25.05,2017, ktoré sa vzfohujú na poístnú zm(u s dojednanou torifou 1R352 a Osobitnými poistnými podmienkomi pne celoročně

cestovné poistenie GOLF s obmedzeným poaom dni jednotlivej poistenej cesty Zo dňa 25.05.2017, ktoré sa wfahujú na paistnú

zmluvu s dojednanou tarifoulcl2 a 2G12.

Spracúvanie osobných údajov:
Poistovatel v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov poskytuje poistnikovi nasledovné informácie

o spracúvaní osobných údajov:
Kto je prevádzkovatefom?
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je prevádzkovateiom osobných údajov poistovatei.

Kontaktné údoe paistovateía uvedené v záhlaví postnej zmiuy sú zároveň kontaktnými údajmi zadpovednej osoby

Ako a na aký účeL ziskava a spracúva poisfovatet vaše osabné údaje?
Učelam spracúvonia osobných údajov klientov (poistníci a poistenD. ich zástupcov, paškodených a mých oprávnených osób (dolej aj oko

‚dotknuté asoby‘) je najmá výkon poistovacej ónnasti podIa paUiěho Zákona O pďstovnidve (nopr. u2otvorenie poistnej zrnluvv, správa

poistenia, ochrana a domáhanie sa práv poistovateía), predchádzanie a odhaiavanie poistovacích padvodov a[eba marketingový účeL

Právnym základam sprocúvania je nojmá platný zákon o poistovníctve, mé osobitné právne predpisy olebo súhlas dotknutej osoby.

Podrobný zaznam účelov a právnych záklodov spracúvania je možné nájst na webovom sidle poisfovateia.

Uzotvorenie poistnej zmluvy je dobrovolné, avšak osobně údaje na tento účel je dotknutá osoba vzmysle platného zákona a poístovníctve

no žiadast p-o‘stovatc(o povnná poskytnút Poskytnutie osobných údajov je podmienkau uzotvorenia poistnej zm[uw. V prípode

neposkytnutia týchto osobných údajovje postavatetaprávnený odrnietnuf pa;stnú zmiuvt] uzatvonL

Osobně údaje získava poistavateí priama od dotknu)ch osáb abba prostrednicwom svajich sprostredkavateíov a tretích strán. ktarých

podrobný zaznamje možné nájst na webovom sídle paisfovateio.
Osobné údajedatknutých asáb na marketingové účely spracúva poistavatet(en na základe súhbasu dotknutej asaby, ktorý mák dotknutá

osoba kedykatvek odvolat. Marketingovým účelomje činnost poistovateta spočívajúca v pniamom marketingu-S najmá ponuka praduktav

vrátane prafilavanio (delená marketingová panukai zasiebanie noviniek(newsletter)aleba informovanieo možnosti prihbásitsa dasútaže

organizavanej poistovate[om.
Aké osobně údaje bude c vás poisfovateľ spmcúvať?
Zoznam a rozsah asobných údajovdotknutých osčb je uvedený vplatnom zákone a poistovnícwe. podia ktaréhoje poisfovateioprávnený

spracúvat najmá: mena. phezviska, trvalý pobyt pnechadný pobyt, rodné čísla. akje pridelené, dátum naradenia, štátna pníslušnost, druh

a čisbo dokladu totožnost, vrátone fyzickej osoby zastupujúce právnckú osobu. aka aj adresu miesta podnikanío. ak ideo fwickú osobu,

Ktorá je podnikate(om, predrnet podnikanio a označenie úrodného registra alebo inej únodnej evidende, v ktonej je zapisoný tento

podnikatel, a číslo zápisu do tohto registra atebo evidencie; kontaktné telefánne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty; doklady

o údaje preukozujúce: schopnost klienta splnit si závčzky z poistnej zmluw; požadavané zabezpečenie závázkov z poistnej zmlu‘

oprávnenie no zastupavanie, ak ide o zástupcu; splnenie ostotných požiadoviek a podmienok na uzavretie postnej zmluvy, ktoné sú

ustanovené platným zákanom o poistavnicwe abebo osobitnými predpismi ólebo ktoré sú dohodnuté s poistovatelom.
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No poisfovacie účely a v súlade s platným zákonom o iťavníct‘e a platným zákonam o ochrone osobných údajov oko právnym

zakodom sprawva po:sfovateľ osobně údaje. ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov

povazovane za osobitnu kateóriu. a to osabné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na posúdeníe rizika pri

uzavreti paistnej zmluvy, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúf paistné plnenie z poistiých zmtúv a Likvidádu poistnej udatastL

Vykonóva poistovatetv súvisbsti s poisvacím účeLom prafibvanie?
Poísfovotetje v zmys(e platného zákona o poisfovnictve alebo mých osobitných právnych predpisov oprávnený vykonávat prof ilovanie

súvisiace s poisfovacím účelom, najmů upisovaním rizik (underwriting), posudzovanim škodovosti v rámci predzmluvných vzfahov atebo

na účely predchádzonio poĺstným podvodom, o to v pripadoch predchádzajúcich podozreni na poistný podvod alebo ně obdobně

kononie. D6s(edkom profilovania může byt najmá admietnutie uzaworenia poismej zm[uvy za strany poistovatela (upisovanie rizik

predchádzanie poismým podvodom) a[ebo zohtadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok

KW bude mať pristup k vašim osobným údajom?
Osobné údaje dotknutých osůb může poisfovatet v zmysle platných právnych predpisov poskymút/spristupnif premcom. ktod majú

postavenie samostatných prevádzkovotetov, a to najmá súdom, orgánom činným v testnom konan mým orgánom verejnej moci,

advokátom, správcom, znalcom olebo mým poisfovniam alebo poverit spracúvonim osobných údojov sprostredkovaterov, ktovými sú

najmá finančni agenti, obchodní zástupcovia, zmluvně servisy, spoLočnosti zabezpečujúce a paskytujúce asistenčně služby aleba

spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohradávok. Podrobný zaznam pr5emcovje možné nájsf na webovorn sídle poisfovateta.

Kde budú vaše ozobné údaje spracůvané?
Osobně údaje dotknutých osáb spracúva poisfovateť v krajinách Eurápskeha hospadárskeho priestoru (ďalej aj oko EHP), ale aj mimo

neho, ota prijemcami podľa predchádzajúceho odseku. Vždy, kecl poistovatetuskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osób no

sprocúvanie mima EHP inou spoločnastou v rámci skupiny ALtianz, rabi tok na základe Závůzných vnútropodnikových pravidiel skupiny

AlUanz (Allianz Privacy Standard), ktové stanovujů primeranú úroveň ochrany osobných údajavasú právnezáväzně pre všetkyspalačnasti

skupiny AlLíanz. Zčväzně vnútropadnikavé pravidlá skupiny Alkanz a zaznam spalačností skupiny Allíanz je/bude možné nájsf na

webovom sídle poistovoteľo Ak sa neup[atňujú ZávĎzné vnútrapadnikově providlá skupiny Allianz alebo nimky pre osobitné situácie

prenosu padto platných právnych predpisov upravujúdch ochranu osabných údajav, uskutačňuje poisfavate( prenas asabných údojav

mima EHP Len na základe štandordných zmluvných dolažiek ateba vyžaduje od prevádzkovoterov a sprastredkovoteťav mé primerané

záruky v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajav.

Ake su vaše prava ve vz€shu k vašim osobnym udojeni‘
V zmysle platnych pravnych predpisav upravujucich ochranu osabnych udajov ma dotknuta osoba prava na pristup k jej asobnym

údajom a právo ziskaf potvrdenie o tam, či sú o nej spracúvané osobně údaje; práva kedykalvek súhlas advalat právo žiadaf apravu

a aktuazádu asabných údajav práva na výmaz asabných údajav: práva na abmedzenie spracúvonia osobných údojov práva získat

osobně údaje v elektranickej padabe a práva podat stažnasf u poisfavoteLa alebo na Úrad na achronu asabných údajav Stovenskej

republiky Popis spásobov a podmienok uplotnenia žiadosti datknutej osoby je možné nájsf na webavom sídle poistavatera

Piko móžete namietat voči sprucúvaniu vašich osobných ůdajov?

V zmysle platných právnych predpisav upravujúcich ochranu asobných údajav má dotknutá asaba právo namietaf proti spracúvaniu

osabných údajov a žiadaf ukončenie sprocúvania osabných údajav, ak paisfavate[ sprocúva osobně údaje datknutej osoby na právnom

základe aprávnenéha záujmu paistovateta aleba na právnom základe plnenia úloh poistavate(a realizovaných vo verejnam záujme

aíebo pri výkone verejnej moci zverenej paistovote(ovi. Tata práva může dotknutá osoba uplatníť rovnakým spůsobom oko ostatně práva

uvedené v predchádzajúcam odseku.
Piko dlho uchovóva poislovoter vaše osobné údaje? ‚

Doba spracúvania osabných údajav je v súlade s platným zákanam o paístovníctve nojmenej v dlžke 5 rokav odo dňa skončenia

zmluvnéha vztahu s klicntom, Podrobný zaznam doby spracúvaniaje možné nájst na webovam sídle poistovateľa.

Akc často aktualizuje poistovatettoto cznámenie?
Aktuálne znenie infarmačnej povinnosti v podobe oznámenia o spracúvaní osabných údajov je možné nájsi no webovom sídle

poistovatefo.
Vyhlásenie poismíka k spracúvaniu osobných údajcv
Paistnik svojim podpisam potvrdzuje, že mu balí poskytnuté infarmáde vyplývajúce z platných právnych predpisav upravujúdch ochranu

osabných údojov. Paistnik berle na vedamie, že má právo pažiadat poistavate(a a paskytnutie týchta iníormáciivúplnam znenivttačenej

podoba Uvedené mnformácíe sú uvedené aj na webavom sidle poistavate[a. Pre prípad, že poistnik uviedol osobně údaje inej osoby

zároveň powrdzuje, že táta osoba mu udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojkh osobných údajov poisfovate[om na

ucely podr platneho zakono o poistovnctve oje si vedomy toho ze je povinny preukazot poistavatefavi kedykofvek no jeho žiadosf, ze

dsponuje uvedeným pisornným sůhlasam tejto osoby.

Sůhlas s poskytnutím osobnýdi údajov na marketingové účetr
Poistník označením polička súhlasu v tejto časti poistnej zmluvy dáva poisfovate[avi dabrovo(ný súhlas so spracůvaním wojich

osobnych udajov na úcely marketngu reklamy o kamerčnej komunikace vratane zasielania korešpondencie paistavateta formou

obyajnejpašty správy élektraniťkej pošty, formou služieb krátkych správ alebo mým obdóbným spósobom, a to v rozsahu: titul

meno, priezviska, dátum narodenia, adresa, tetefónne číslo, adresa elektraníckej pošty a v prípade zmluvněha vztahu s poisfavatefam

aj ině osobně údaje týkajúce sa zmluvněha vztahu s poistovatetam, a to po dobu 3 rokav ad poskytnutia súhtasu a v prípcde

zmluvného vztahu s poisfovatefom, po dobu Ovania zmluvného vztahu a následne na obdobie 3 rokav po ukončeni zmluvného

vztahu. Poistnik beiie na vedomie, že súhlas může kedykolvek odvolat ato pisamným oznámením zaslaným na adresu poisfavate(a

alebo mým spásabom uvedeným na webavom sídle poisYovateia.

Súhlas poistnika s poskytnutím osobných údajav na marketingové účely: LI
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Foistnik vyhlasuje, že bot pred uzavretírn poistnej zmtuvy oboznámený s obsoham Všeobecných paistných podmienok
pre cestovne poistenie o asistenčné služby zo dňa 06 112015 a Osobitných poistných podmienok prís[ušných k tarife
dojednonej touto poistnau zmtuvou (dolej spotočne ten poistně podrníenk\ď), Poistnik vyhlasuje a svojím podpisom
patvrdzuje, ze bol oboznámený o zároveň obdržol v pisomnej foťme údaje v zmysle ustanovenia 792o zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskyzákonníkvznen neskoršich predpiso
Poistnik vyhlasuje o svojím podpisom powrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, provdivé o nezomlčal žiodnu skutočnost
týkojúcu sa poistenio dojednaného touto poistnou zmluvou.
Táto poistná zmluvoje vyhotovená v troch vyhotoveniachjeden originál o dve kápie, phčom originál dostane poisfovote poistník
o oprávnenýzástupco poisfovoteío dostonú koždý jednu kápiu.,

Poistník podpisom no poistnej zmluve súhlosi s tým, aby mu poistné podmienky. ktoré sa vztahujú no poistenie
dojednané touto poistnau zmtuvou, posovateľ poskytoL jedným z nasledovných spósobov:

fl v ttačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy

T spristupnenim ra webovom sid[e poisfovateía w.oWonzspsk vo formáte pdf. s možnostou jeho následného

stiahnutia alebo tloče

EL elektronicky na e-maitovú adresu poistníka uvedenú v záhlaví tejto poistnej zmluvy

Poistnik podpisom no poistnej zmluve powrdzuje, že ak si zvolit poskytnutie poistných podmienok “v ttačenej podobe pri

podpise tejto poistnej zmluvy, poistné podmienky mu boll poistavoteorn pri podpise tejto poistnej zrnluvy skutočne

poskytnuté týmto spásabom. Poistnik berle no vedome, že v pripade, ak neoznačížiadnu z vyšie uvedených možnostípcskytnuta

poistných podmienok, má sa za to, že si zvolil posk-ytnutie poistných podmienok spdstupnením no webovom sídle poisfovoteía.

Poistník vyhlasuje, že si je vedomý že poistné v tejto paistnej zmluve je kalkulované vrátane peňožného ptnenio v zmyste 32

zákono Č. 186/20C9 Zz. ofinančnom sprostredkovania finančnom poradenswe a ozrnene o doplnení niektorých zákonovvznení

neskoršich predpisov. Peňažné plneneje stanovené v zmysle Zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorškh predpisov.

Pokioí je táto poistná zmluvo predmetom verejného obstarávania, paistník týmto vyhlasuje, že v rámci tohto zrealizovaného

verejnéha abstarávania vykonal apotrenia patrebné k tornu aby nedošla ku konfliktu záujmov, ktarý by mahal narušíť ateba

abmedzif haspadársku súťaž aleba porušit princip transparentnosti a princip ravnakéha zaobchádzania v zmyste ust 23 ods. 1

zákona Č. 343/2015 lz. o verejnarn obstarávaní a a zmene a daplnení niektarých zákanav v znení neskarškh predpisov.

Paístnik vyhlasuje a svojim podpisom pawrdzuje, že nie je osobou s osobitným vzfahom k paisťavateíovi v zmysle platného zákona

o poisfavnictve. V pripade, akje tata vyhlásenie nepravdivé, poistnik bene na vedomie, že táta no;stná zrntuva je v zmysie 71 ods.

1 platného zákonj a paisavnícWe ad pačiatku neplatná.

‚-(w 2iv

t;

2018

aprávnenéha zástupcu

paisfavate[a 1 Pniezviska a meno / obchadné mena

00012790 OIah Miroslav

MAčísla spolupracovníka

L
Telefán

[T212O53o1 133

LIIHU
k{RC7I 3404S

II

Vyhtósenie poistníka:

Počet prilah Poznámky

ELl
P - - -

r
r_ 1

Zaplatené dňa

LLLH
Ziskate[ské ČĺsLo I

OIáh
Ročiýnsko 62, 812 75 Brdti%invQ

- MobTi: +421 9Ů5 lat 1.33

poistavateľa (adttačak pečiaay)

Pňezviska a meno spolupracovníka

Ziskatelské čísla aprávnenéha zástupcu poisfovate(o 2
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