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Poistník

Rodné čísto J IČO

Priezvisko J
abchodné meno Islovenská inšpenkcia životného prostredia
Meno I Tittdpred1 Titutza

menom menom
Adresa trvaLého pobytu! sídLa poistnika J miesta podnikonia (ak ide o podnikajúcu FO)

Utica Iieséniova lpčI Drč. 117D
Obec lsratisiava I PSČ831ol

Bmai(
I

Poistené osoby (prípadné ďalšie poistené osoby uveďte v píi[ohe Zoznam poistených osáb)
Dátum narodenia

Priezvisko Meno deň mesiac rok Čísto Boby karty

[Bakičová Erika I
Bakič IAloiz I

ĹMeIichar Pavol I
[ I

I I

I

[ I I
[ I I I
[ I I
Ĺ I
V prípade, akje poistenou osobou FEO uveďte meno a priezvisko poistenej osoby do Poznámky s označením PEO.

Dátum uzavretia I 27 I I 09 ‚ 2018 Hodina a minůta uzavretia I 22 37

Poistená cesta a územná pLatnost

Začiatokpoistenia 17 I 10 2018 Koniecpaistenía 19 Í 10 I I 2018
ZónaA ZánaB ZónoC SR

Riziková skupina Celoročné poistenie PoLročné poistenie
* Po[iticky exponovaná osoba v zmys[e 5 6 zákona L 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisav.

iii iii ii iit Uhui UiIhihU Ih
A3RC71 3401 P

Tetefán 1÷4212593041 54 I

Cestovné
Pošsťovater

Poistná zmluva

poistenie ti asistenčnó sLužby Dojednaná tarifa 1112 I
AUianz Slovenská poistovňa, a, s., Dostojevského rad 4, 815 74 BratisLava, SLovenská repubUka,
IČO: 00 151 700, iČ DPH: 51(2020374862, zapisaná v obch. registri Okresného súdu BratisLava I,
odd.: Sa, vLožka č. 196/B

@ IsizP.sk

DT-kád I I DTkád [zamestnávateía zamestnanca

J PEO* (wptniť v prípade,
akje poistnik PEO

Poistnlkje poistená osoba ELl áno nie

TL č. 7134 J AMCJV, ?018
čísLo strQflw,4 zo 4
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Dojednané poistenia

Poistenie ečebných náktadov v zahraničí Fixný balík poisteni

Počet Počet
Sadzba v EUR osáb dní Prirážko Poistné V EUR

dospelí/senioril il 700 1xi3 IXI3 HEL =1 151,1301
deI 1.1 lxi_lxi__HEL =1 H__

EL
Poisterenák[odovnazóchrannúčinnosf

_____

‘

_______Ix

I lxi Ix EL = I ‘ I
EL Pripoisteniebotožiny EL.l lxi lxi I =1 Hl____

Sadzbo v % Poistná suma cestovnej služby v EUR

EL Poistenie stornovacích EL Poistenie storno EL I 1 x I I J = I 1poplatkov špeciál ‘

______ __________________ ______ ____________ ______

PoistnéspoluvEUR I 151 ‚ 130 I
Úprava poistného Cetkom

10B05 I I I I I ‚ ÚpravapoistnéhovEUR I °I ‘ 77 I
Jednorazové poistné V EUR I 141 ‘ 153 I

Poistenia dojednané na základe tejto poistnej zmluvy so nadia Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné
poistenie a asistenčné služby zo dňo 06.112015 a Osobitnými poistnými podrnienkami pre cestovné poistene zo dna 25052017,
ktoré w wfahujú na poistnú zm[uvu s dojednanou tatu 112,212, 312, 11X2, 21X2, 31X2, 2P52, SPEC2, 2P5Z2, 2PL2, 1RR2, 2RR2,
4RR2, 1172, 21Z2, 1RRZ2, 2RR72, 4RRZ, 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými podmienkami pre celoročné cestovné poistenie
s obrnedzenýrn počtorn dníjednotlivej poistenej cestjzo dňa 25.052017, ktoré sa vzfahujú no poistnú zmluvu s dojednanou tonifou
2R902 a 4R902, Osobitnými poistnými podmienkomi pre celoročné cestovné poistenie s obmedzeným poaom dni jednotlivej
poistenej cesty o limitovaným krytím Liečebných náklodov v Zahraničí ZO dňa 25052017, ktoré sa vzťohujú na poistnú zmluvu
s dojednanou tarifou 1R451, Osobitnými poistnými podmienkami pre celoročné cestovné poistenie EUplus s obmedzeným počtom
dní jednotlivej poistenej cesty za dňo 25.052017, ktoré sa vzfohujú na poistnú zmluvu s dojednanou tanifou 1R35E2, Osobitnými
poistnými podmienkami pre celoročné cestovné poistenie LIMIT s obmedzeným počtom dní jednot[ivej poistenej cesty zo dňa
25.05.2017, ktoré so wfohujú na poístnú zmtuvu s dojednanou tarifou 1R352 a Osobitnými poistnými podmienkomi pre celoročné
cestovné poistenie GOLF s obmedZeným počtom dni jednotlivej poistenej cesty ZO dňa 25.05.2017, ktoré sa vzťohujú no poistnú
zrnluvu s dojednanou tarifoulGl2 a 2GI2,

Spracúvanie osobnýcb údojov
Poisfovateí v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov poskytuje poistnikovi nasledovné informácie
o spracúvanl osobných údajov
Kto je prevádzkovatetom?
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je prevádZkovoteľom asobných údajov poisťovoteľ,
Kontaktné údaje poisfavateta uvedené v Záhlaví poistnej zmluw SÚ Zároveň kontaktnými údajrni zodpovednej osoby.
Aiwa na aký účel získava a spmcúva poisťovatetvaše osobné údaje?
Učeiom spracúvania osobných údojov klientov (poistníci o poistenD, ich zástupcov, poškodených a mých oprávnených osáb (dolej oj oko
dotknuté osoby“) je nojmá výkon poisfovacej činnosti podía plotnéha zákona o poisfovnictve (nopr uzatvorenie poistnej zmluvy, správo
poistenio, ochrano o domáhanie so práv poistovateta} predchádzonie a odhoíovanie poistavacích podvodov olebo marketingový účel.
Právnym zák[odom sprocúvanio je najmä pLatný Zákon o postovnictve, mé osobitné právne predpisy olebo sůhlas dotknutej osoby.
Podrobný ZOZnOm účeIov o právnych základovspracúvanioje možné nájsf na webovom sídle posfovateto.
Uzoworenie poistnej zmluw je dabrovofné. avšakosobné údoje no tento účel je dotknutá osobo v zmysle platného zákona o poisfovnícwe
no žíadosf poistovatefa povinná poskytnút Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzoworenia poistnej zmluw. V pnipode
neposkytnutía týchto osobných údajovje poisfovate( oprávnený odmietnuf poistnú zmluxu uzawonif.
Osobné údaje ziskava posťovate[ priomo od dotknutých osób olebo prostrednicwom svojich sprostredkovote(ov a tretích strán, ktorých
podrobný zoznam je možné nájsf no webovom sídle poisfovatelo.
Osobné údajedotknutých osůb no marketingové účelyspracúvo poisťovateľlen na základe súhlasu dotknutej osoby kto‘ může dotknutá
osobo kedykotvekodvolaf Marketingovým úče[omječinnosf poisťovoteta spočivojúcovpriomam marketingu — najmá ponuka produktov
vnátane profilovoruo (cielená morketingová ponuka), zasielonie noviniek (newsletten)alebo mnformovanie o možnosti prihtásifso dosúťažeorgonizovanej poisfovateíom
Aké osDbnó údaje bude ovás pDistovater spracúvaQ
Zoznom o rozsah osobných údojovdotknutých osáb je uvedenýv plotnom zákone o poisfovnicwe, podra ktoréhoje paisťovate[ oprávnený
sprocúvaf najmč: meno, pnieZvisko, trvalý pobyt, prechadný pobyt, rodné číslo, okje pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosf, druh
o číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osobyzostupujúcej právníckú osobu, oko oj adresu miesto podnikania, ok ideo fyzickú osobu,
ktorá je podnikoteľom, predmet podnkanío O označenie úrodného registro alebo inej úrodnej evidencie, v ktorej je zapisaný tento
podnikoteí, o číslo zápisu do tohto registro olebo evmdencie; kontaktné telefánne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty; doklady
o údaje preukozujúce: schopnosf klienta splníť si závdzky z poistnej zmluw požadované Zobezpečenie závůzkov z poistnej zmluw;
oprávnenie na zostupovonie, ak ide o zástupcu; splnenie ostotných požiadovíek a podmíenok na uzovretie poistnej zmtuw, ktoré sú
ustanovené platným zákonom o poísfovnícwe olebo osobitnými predpismi alebo ktaré sú dohodnuté s poisfovatelom.
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Na poisfovade účeLy a v sůLade s platným zákonem o poistovnicwe a platným zákonem O cchrane csobných údcov akc právnym
základom spracúva poistovote( osobně údaje: ktoré sú v zmyste platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údaicv
považované za osobitnů kategáriu, a to osobně üdoje týkajúce sa zdravotného stavu v roaahu nevyhnutnom na posůdenie rizika pri
uzavretí poistnej zmltnj. zistenie rozsahu povinnosti poskytnúf poistné pinenie z poistných zmlúv a hkvidáciu poistnej udalosti.
Vykonáva poistovaterv súvislosti s poisťovacím účelom prohlovanie?
Poistovateľje v zmysle platného zákona o postovnictve atebo mých osobitných právnych predpisov oprávnený vykonávat profilovanie
súvisiace s poisfovocím účelom, nojmó upisovanim rizík (underwriting) posudzovanim škodovosti v rámci predzmluvných vzfahov olebo
na účely predchádzania poistným podvodom. a to v pripadoch predchádzajúcich podozreni na poistný podvod oiebo ně obdobné
konanie, Dásledkom profilovania móže byt najmb admietnutíe uzotvorena poistnej zmluvy za strany postovateľa (upisovanie rizik,
predchádzanie poistným podvodom) alebo zohlodnenie škodovosti v úprove zmluvných podmienok,
Kto bude mať pristup k vašim osobným údajom?
Osobné údaje dotknutých osáb móže poisfovateí v zmysle platných právnych predpisov poskytnúf/sprístupnit príjemcom, ktori majú
postavenie samostatných prevádzkovateíov, a ta nojmá súdom, orgánom činným v trestnom kononi mým orgánom verejnej moci,
advokátom, správcom, znaícom alebo mým poistovniam olebo poverit spracúvaním osobných údojov sprostredkovateíov, ktorými sú
nojmä finanční agenti, obchodni zástupcovia, zmluvně servisy, spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné stužby atebo
spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohíodóvok. Podrobný zoznom premcovje možně nójsf no webavom sídle poistovateío.
Kde budú vaše osobně údaje spracůvaně?
Osobné údaje dotknutých osób spracúva poisfovoteľ v krajinách Eurápskeho hospodárskeho priestoru (ďolej aj oko EHP), ale aj mimo
neho, o to premcami podía predchádzajúceho odseku. Vždy, kec! poisfovoteľ uskutočňuje prenos osobných údojov dotknutých osób na
spracúvanie mimo EHP inou spoiočnostou v rámci skupiny Allianz, robí tak no základe Závázných vnútropodnikových pravidiel skupiny
Akianz (Allianz Privacy Standard). ktoréstnowjú primeranú úroveň ochranyosobných údojova sú právne zóvázné prevšetkyspoločnosti
skupiny Alliani Závázné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allionz a zaznam spoločnosti skupiny Allionz je/bude možné nájst na
webovom sídle poistovoteía. Ak so neuplotňujú Závázné vnútropodnikové providlá skupiny Allianz olebo výnimky pre osobitně situácie
prenosu podIa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údojo uskutočňte poistovateí prenos csobných údajov
mimo EHP len na základe štandordných zmluvných dalažiek olebo vyžaduje od prevádzkovoteíov o sprostredkovote(ov mé primerané
záruky v zmysle platných právnych predpisov uprovujúcich ochranu asobných údajov.
Mé sú vaše práva vo vztahu k vašim osobným údajom?
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba: právo no pristup k jej osabným
údajom o právo získat powrdenie o tom či sú o nej sprawvoné osobné údaje; piávo kedykoívek súhlos odvolot; právo žiodot opravu
o akwalizáciu osobných údojav; právo na výmaz asobných údojov; právo na obrnedzenie sprocúvonia osobných údojov právo získat
osobně údaje v elektronickej podobe o právo podat stažnost u poisfovateía olebo no Úrad no ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky. Popis spósobov a podmienok uplatnenio žiodosti dotknutej osoby je možné nájst no webovom sídle poisfovotelo.
Ako móžete namietat voči spracúvaniu vašich osobných údajov?
V zmysle platných právnych predpisov uprovujúcich ochranu osobných údojov má dotknutá osoba právo nomietot proti spracúvoniu
osobných údojov o žiodoť ukončenie spracúvanio osobných údojov, ak poistovote[ sprocúvo osobně údaje dotknutej osoby no právnom
zók[ade oprávneněho záujmu poistovatela o[ebo na právnom základe ptnenio úloh poistovotelo realizovaných vo verejnom záujme
olebo prm výkone verejnej moci zverenej poistovatetovi: Tota práva móže dotknutá osoba uplatnit rovnokým spásobom oko ostatně práva
uvedené v predchádzojúcom odseku.
Akc dLho uchováva poistovateFvaše osobné údaje? ‚

Doba spracúvonia osobných údojov je v súlade s platným zákonom o poisfavníctve nojmenej v dlžke S rokov odo dňo skončenio
zmhivného vztahu s klientom. Podrobný zoznam doby spracúvonio je možné nájst no webovom sídle paistovoteía.
Ako často aktualizuje poistovatet toto oznámenie?
Aktuálne znenie informačnej povmnnostm v podobe oznómenia o spracúvani osobných údajov je možné nájst no webavom sídle
paístovatela:
Vyhlásenie poistniko k spracúvoniu osobných údajov
Paistník svojim podpisom patvrdzuje, že mu bati poskytnuté mnformácievyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu
osobných údajov, Poistník bene no vedomie, že má právo požiodat poistovateía o poskytnutie týchto informáciiv úplnom znenivtlačenej
podobe. Uvedené informácie sú uvedené aj no webovom sídle poisfovateío. Pre prípod, že poistnik uviedol osobně údoje inej osoby
zároveň potvrdzuje, že táta osoba mu udelila predchádzajúci pisomnýsúhlas 50 spracúvaním svojich osobných údojav poisťovateíom no
účely padlo platného zákona o paístovnfcwe oje si vedomý toho, žeje povinný preukázat poistovoteíovi kedykoívek na jeho žiadost že
disponuje uvedeným pisamným súhlasom tejto osoby.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely:
Poistník označením políčko súhlosu v tejto časti poistnej zmtuvy dávo poistovotetovi dobrovolný súhlas 5° sprocúvaním svojich
osobnych udajov na ucely marketingu, reklamy o komerčnej komunikácie vrútane zosielanio korešpondencie poisfovateío formou
obycojnej posty, spravy elektronickej pošty, tormou služieb krátkych správ olebo mým obdobným spásobom, a to v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, datum norodenro, odieso, telefónne číslo, adreso elektronickej pošty av prípode zmluvného vztahu s poistovoteíom
aj mé osobně ‚údaje týkojúce sa zmluvného vztahu s poistovotelom, o to po dobu 3 rokov od poskytnutmo súhlosu o v pripode
zrn[uvneho vztahu s poistovateÍorn, po dobu trvonio zmluvného vztahu o následne no obdobie 3 rokov po ukončení zmluvného
vztahu. Poistnik bene no vedomie, ze súhlas rrže kedykoIvek odvolat. oto pisomným oznámením zosloným no adresu poistovatelo
alebo mým sposobom uvedeným no webovom sídle poistovoteía.
Súhlas poistníko s poskytnutím osobných údojov na marketingově účely‘
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Vyhlásenie poistníka:
Poistnik vyhlasuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom Všeobecných poistných podmienok
pre cestovné poisteníe a asistenčné služby zo dňa 06112015 a Osobitných poistných podmienok príslušných k tarife
dojednanej touto poistnou zmluvou (dolej spoločne Len ‚poistné podmienky). Poistnik vyhlasuje o svojim podpisom
powrdzuje. že bol oboznámený a zároveň obdržal v pisomrej forme údaje v zmysle ustanovenia 5 792a zákona Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v zneni neskoršich predpisov.
Poistnik vyhlasuje a svojim podpisom powrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezamlčol žiadnu skutočnosf
týkajúcu so paistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
Táto pďstná zmluvaje vyhotovená v troch vyhotoveniach,jeden originál a dve kópie. pričom originál dostane paisťovateF; poistník
o oprávnenýzástupca poisfovateľa dostanú každý jednu kópiu.

Poistník podpisom na poistnej zm[uve súhlasi s tým, aby mu paistné podmienky, ktoré sa vzfohujů no poistenie
dojednané touto poistnou zmluvou, poisťovateí poskytoljedným z nasledovných spásobov

v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy

sprístupnením na webovom sídle poísfovateľa www.ollianzsp.sk vo formáte pdf, s možnosfou jeho následného
stiohnutia alebo tlače

LL elektronicky na e-mailovú adresu poistníka uvedenú v záhlaví tejto poistnej zmluvy

Poistník podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že ak si zvolil poskytnutie poistných podmienok “v tlačenej podobe pri
podpise tejto poistnej zmluvy, poistné podmienky mu boh poisfovateíom pri podpise tejto poistnej zm[uvy skutočne
poskytnuté týmto spásobom. Poistnik bene na vedomie, že v pnipade, ak neaznačížiadnu z vyššie uvedených možnosti poskytnutia
poistných podmienok, má sa za to, že si zvolil poskytnutie paistných podmienok spristupnenim na webovom sídle poistovateta.
Poistník vyhlasuje, že si je vedomý, že poistné v tejto poistnej zmtuve je kalkulované vrátane peňažného plnenia v zmysle 532
zákona č, 186/20091 z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenswe a o zmene a dop[není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Peňažné ptnenie je stanovené v zmyste Zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršich predpisov.
Pokiaí je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania. paistník týmto vyhlasuje, že v rámci tohto zrealizovaného
verejného obstarávonia vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušíť alebo
obmedzií hospodár5ku súíaž a[ebo porušíť princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchádzania v zmys[e ust. 5 23 ods. 1
zákona Č. 343/2015 Zi. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákanav v znení neskorších predpisov.
Poistnik vyhlasuje a svojim podpisom powrdzuje, že nieje osobou s osobitným wfahom k poisťovateío v zmysle platného zákona
o poisfovnictve. V pripade, akje toto vyhlásenie nepravdivé, poistnik bene no vedomie, že táto poistná zmluvaje v zmysle 571 ods,
1 platného zákona o poisfovnicwe od počiatku neplatná.

Počet priíoh Poznámky

I I

poisfovatefa 1

00012842

MA číslo spolupracovníka

UhaM@ I 12790—I

Dlah Miroslav
Priezvisko a meno spolupracovníka

H
Te letán

+421905301133
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Zap[atené dňo :.

127 LI 09 LI 2018
‘ťDr.Čí!/Yĺ27
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Získoteíské Číslo Pápis poistniko

oprávneného zástupcu
Priezvisko a meno / obchodné meno

MI,oüov OIáb
RoČI,isIco 62, 612 75 Brothlavo

WL: +421 gos 301 133

Podpis oprávneného zástupcu
poisfovotefa (odtloČok pečiatky)

Získoteľské Číslo oprávneného zástupcu poisťovotefo 2
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