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poistenie a asistenčné služby Dojednaná tarifu

AtLianz - Sovenská poisťovňo, os, Dostojevského rod 4,81574 Brotistovo, Slovenská repub[iko,

ičo: 00151700, ič DPH: SK2020374862, zopisaná v obch. registri Okresného súdu BratisLavo I,

odd: Sa, vLožko Č. 196/8

Poistník

Rodné číslo I ičo Telefán 1+421259304154
Priezvisko /
obchodně meno ISlovenská inšpenkcia životného prostredia

Meno
Titul pied [ TituLza Imenom menom

Adresa trvaLého pobytu J sídLa poistníka ‚ miesta padnfkania (ak ide O podnikajücu FO)

ULica Iieséniova lsúpl j Or.č, lim
Obec Bratislava I PSč83lOl

E-maiL

-

I I
Poistenó osoby (pripadné ďolšie poistené osoby uveďte v prilohe - Zoznom poistených osáb)

Dátum narodenia
Priezvisko Meno « deň meskic rok Čio Baby karty

IMarwščáková [MefinaMflp,, I
I I H

I I
I I I

P

I I
P I I

Í I
.__________Í I I

I I
I I
V prípode, akje poistenou osobou PEOt uveďte meno a prezvsko poístenej osoby do Poznámky s oznočenm PEQ

Dátum uzavretia I . I ii I 2018 Hodina a minúta uzavretia I oj L4° I
Poistená cesta a územná pLatnost

Začiatokpoistenia I 22 . rio . I 2018 Koniecpoistenia 24 I . I 10 2018 I
ZánaA ZónaB ZánaC SR

Riziková skupina Ceioročné poistenie Polročné poistenie

* Politicky exponovaná osoba v zmyste 5 6 zákona č 297/2008 Z. z, v znení neskorších predpisov.

A3RC71 3401 P

00156906 I

navpisova

Cestovné
Poistovateľ

Poistná zmtuva

DT - kód
zamestnávatefa

@ [izp.sk

za mestna nca

J PE0* (plniť v pripade,
akje poistnlk PEO)

Poistnikje poistená osoba áno nie

Tt. č 7134/ AMC /V. ?018
čísLo strqng,ťzo 4
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Dojednané poistenia

Poistenie [iečebných nák[adov v zahraničí Fixný balík poistení

Počet Počet
Sadzba v EUR osöb dni Prirážka Poistné V EUR

dospeti/senioril 11,1700 Ixh iXi3 x =1 51,110

detil 1.1__lxi__xl__X =1

__

Poistenienákladovnozáchrannúčinnosf I ‘ t x lxi H =

___________

I_____
Pripoisteniebatožiny

‘ I lxi lxi I =1 i

____

Sadzba v % Poistná suma cestavnej služby v EUR
Poistenie stornovacích Poistenie storno I I x

=
poplatkov špeciál

t

______ ________________

‚

______ ___________

‚

______

PoistnéspoluvEURi i ‚ ho I
Úpravo poistného Celkam

I II Ii II Ii °I ÚpravapoistnéhovEURi oijoo I
Jednorazové poistné v EUR si ‚ jio I

Poistenio dojednané na základe tejto poistnej zmluvy so nadia Všeobecnými poistnými podmienkomi pre cestovné
poistenie a osistenčné služby zo dňa 0611.2015 a Osobitnými poistnými padmienkami pne cestovné poistenie za dňa 25052017,
ktoré sa wfahujú no poistnú zm[uvu s dojednanou tarifou 112, 212, 312, 11X2, 21X2, 31X2, 2P52, SPEC2, 2P5Z2, 2FL2, 1RR2, 2RR2,
4RR2, lín, 21Z2, 1RRZ2, 2RRZ2, 4RR 1FAM2, 2FAM2, Osobitnými poistnými podmienkami pre ce[oročné cestovné poistenie
s obmedzeným pačtam dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 2505.2017, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu s dojednanou tanifou
2R902 a 4R902, Osobitnými poistnými podmienkami pne celaročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednottivej
poistenej cesty o [imitovaným krytím liečebných náklodov v zahraničí za dňa 25.05.2017, ktoré sa vzťahujú na poistnú zm[uvu
s dojednanou tanifou 1R451, Osobitnými paistnými podmienkami pne celoročné cestovné poistenie EUptus s obmedzeným počtom
dní jednot[ivej poistenej cesty za dňa 25.05.2017, ktoré sa vzťohujú no poistnú zmluvu s dojednanou tarifou 1R35E2, Osobitnými
poistnými podmlenkami pre celoročné cestovné poistenie LIMIT s obmedzeným počtom dní jednatlivej paistenej cesty za dňa
25.05.2017, ktoré 50 vzfahujú no poistnú zmluvu s dojednanou tarifou 1R352 a Osobitnými poistnými podmienkami pre celoročné
cestovné poistenie GOLF s obmedzeným počtom dni jednotlivej poistenej cesty za dňo 25.05.2017, ktoré sa vzfahujú na paistnú
zmLuvu s dojednanou tarifaulcl2 a 2G12.

Spracúvanie osobných údajov:
Poisfavatet v zmysle platných právnych predpisav upravujúcich ochranu osobných údojov poskytuje poistníkavi nasledovné informácie
o spracúvonl osobných údajav
Kto je prevádzkovatetom?
V zmysle platných právnych predpisav upravujúcich ochranu asobných údajov je prevádzkavatelam asabných údajav paistavateĹ
Kontaktné údaje paistovatela uvedené vzáhlavi paistnej zmluw sú zároveň kontaktnými údajmi zadpavednej asaby.
Ako a na aký účel získava a spracůva poisYovatet vaše osobně údaje?
Učelam spracúvania asabných údajov klientov (paistníci a paisteni), ich zástupcav, poškadených a mých aprávnených asčb (ďalej aj ako
„dotknuté asaby“) je najmá výkon paistavacej činnosti padla platného Zákona O poistavnícwe (napr. uzaWarenie paistnej zmluw, správa
paistenia, ochrana a damáhanie sa práv poistavatela), predchádzanie a adhalavaníe paisíavacích padvadav aleba marketingový účel
Právnym základam spracúvania je najmá platný zákon a paisfavníctve, mé osobitné právne predpisy aleba súhlas datknutej asaby.
Podrobný zaznam účelav a právnych zákíadav spracúvanía je možné nájst na webavam sídle paistavatela.
Uzawarenie paistnej zmluje dobrovolné avšak asabné údaje na tento účeL je dotknutá osoba v zmysĹe platného zákona a paisfavnícwe
na žiadost poistavateía povinná paskytnút. Poskytnutie asobných údajov je podmienkou uzaWonenia poistnej zmluw, V pripode
nepaskytnutia týchto osabných údajavje paistovatel oprávnený admietnut paistnú zmluvu uzawariL
Osobné údaje získava paisfavatet priama ad dotknutých osáb aleba prostredníctvam svojich sprastredkovatelav a tretich strán, ktarých
podrobný zoznam je možné nájst na webavam sídle paistovatela.
Osabné údaje dotknutých asůb na marketingové účely spracúva poisfavatel len na základe súhlasu datknutej osoby, ktorý může datknutá
osoba kedykolvek odvalaf Marketingovým účetamje činnost poistavatela spočivajúca v priamom marketingu — nojmá panuka produktav
vrátane profilovania (cielená marketingová panuka),zosielanie naviniek (newstetter) alebo informovanieo možnosti prihlásit sa dasútaže
organizovanej paistovatelom.
Aké osobně údaje bude o vás poistovatetspracúvaQ
Zaznam a rozsah asobných údajov dotknutých osůb je uvedenýv platnam Zákone a paistovníctve, padlo ktoréhoje poistovatelaprávnený
spracúvat najmä: mena, priezviska, trvalý pobyt, prechadný pobyt, rodné čísla, akje pnide[ené, dátum naradenia, štátna príslušnast, druh
o čísla dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, oko aj adresu miesta podnikania, ak idea fyzickú asabu,
ktará je podnikatelam, predmet padnikania a aznačenie úradného registra aíebo inej úradnej evidencie, v ktarej je zapísaný tento
podnikatel, a číslo zápisu do tahta registra aleba evidencie; kantaktné telefánne čísla, faxové čislo a adresu elektronickej pašty; doklady
o údaje preukazujúce: schopnost klienta splnit si závázky z poistnej zmluw; požadované zabezpečenie závózkav z paistnej zmluw;
aprávnenie no zastupavanie, ak ide a zástupcu; splnenie ostatných pažiadaviek o padmienok na uzavretie poistnej zmlu‘y, ktoré sú
ustanovené platným zákonom a poistovnícwe alebo osobitnými predpismi alebo ktaré sú dohodnuté s paistavatelam.
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Na poistovacie účely a v sůlade s pLatným zákonom o poistovníctve a platným zákonom o ochrane osobných údajov ako pMvnym
základom spracúva poisfovateí osobné údaje, ktové sú v zmysle platných právnych predpisov upraujúcich ochranu osobných údajov
považované za osobitnú kategádu, a to osobně údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu ne,hnutnom na posúdenie rizika pri
uzavreti poistnej zmluw, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúf poistné plnenie z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udalosti,
Vykonáva poistovateťv súvi5losti s poistovacím účetom profitovanie?
Poisfovatef je v zmysle platného zákona o poisfovníctve alebo mých osobitných právnych predpsov oprávnený wkonávaf profilovanie
súvisiace s poisfovacim účelam, najmá upisovaním rizík (underwriting). posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzíahov alebo
na účely predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozreni na poistný podvod alebo ině obdobné
konanie. Dósledkom prafilovania móže byť najmä odmietnutie uzawarenía poistnej zmluw za strany poisfovateía (upisavanie rizĺk,
predchádzanie paistným padvadom) aleba zohíadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienak.
Kto bude mat prístup k vašim osobným údajam?
Osobně údaje dotknutých osůb móže poistovatef v zmysle platných právnych predpisov poskytnúf/sprístupnif premcom, ktorí majú
pastavenie samostatných prevádzkovateíov, a to najmá súdom, orgánom činným v trestnam kanan mým orgánom verejnej moci,
advakátom, správcam, znalcam alebo mým poisfovniam alebo poverif spracúvanim osabných údajov sprastredkovateíov, ktorými sú
najmá finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy, spalačnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo
spoločnosti zabezpečujúce wmáhanie pohíodávak. Podrobný zaznam príjemcovje možné nájsf na webovom sídle paisíovateío.
Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?
Osobně údaje dotknutých asáb spracúva poistovatetv krajinách Eurápskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj oko EHP‘O, ale aj mimo
neho, ato premcami padía predchádzajúceha odseku. Vždy, kecl poisťavateí uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osáb na
spracúvonie mimo EHP inau spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, rabi tak na základe Závázných vnútropodnikových pravidie[ skupiny
Allianz(Altianz Privacy Standard), ktoréstanavujú primeranú úroveň achranyasabných údajava sú právne závózné prevšetkyspalačnosti
skupiny Allianz. Závázné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a zoznam spalačnastí skupiny Allianz je/bude možné nájst na
webovom sídle paistovateľa. Ak sa neuplatňujú Závdzné vnútrapodníkové pravidlá skupiny AlUonz alebo výnimky pre osobitné situácie
prenosu podía platných právnych predpisav upravujúcich ochranu osobných údajov, uskutočňuje paisfovateí prenos osabných údajav
mimo EHP len na základe štandardných zmluvných daložiek a[ebo žaduje od prevádzkavatefov a sprastredkavatetov ině primerané
záruky v zmyste platných právnych predpisov upravujůcich ochranu osobných údajov.
Aké sú vaše práva vo vztahu k vašim osobným údajom?
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu asabných údajav má dotknutá osoba: právo na prístup k jej asabným
üdajam a právo získaf patvrdenie o tam, či sú a nej spracúvané osobně údaje; práva kedykaivek súhtas odvolaf; právo žiadaf opravu
a aktualizáciu asobných údajov; právo na výmaz osabných údajov; práva na obmedzene spracúvania asabných údajav; práva ziskaf
osobné údaje v elektranickej podabe a právo podaf sťažnosf u paisfovatefa aleba na Urad na ochranu asabných údajov Slavenskej
republiky. Popis spósobov a podmienok uplatnenia žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť na webavom sídle paisfovatela.
Ako móžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?
V zmysle platných právnych predpisov uprawjúcich ochranu asabných údajov má dotknutá osoba právo namietaí proti spracúvaníu
osabných údajav a žiadať ukančenie spracúvania osobných údajov, ak poisfavate[spracúva osabné údaje datknutej osoby na právnam
základe aprávneného záujmu paisfovateía aleba na právnam základe plnenia úloh poisfovoteía realizovaných vo verejnam záujme
aleba pri výkone verejnej moci zverenej poisfavateíavi, Tato právo móže datknutá asaba uplatnif ravnakým spásabom oko ostatně práva
uvedené v predchádzajúcam odseku.
Ako dlho uchováva polstovater vaše osobné údaje?
Doba spracúvania asabných údajov je v súlode s platným zákanam o paisfovníctve najmenej v d[žke 5 rokav oda dňa skončenia
zmluvnéha vzfahu s klmentam, Podrobný zaznam doby spracúvanio je mažné nájsf na webovam sídle paisfovateľa.
Ako často aktualizuje poistovateľ toto oznámenie?
Aktuálne znenie mnformačnej povinnosti v podabe aznámenia a spracúvaní osobných údajov je možné nájst na webavom sídle
poisfovateía.
Vyhtásenie poismlka k spracúvaniu osobných údajov
Poistnik svajim padpisam pawrdzuje, že mu bali poskytnuté infarmácie ptývajúce z platných právnych predpisav upravujúcich ochranu
osobných údajav. Paistník bene na vedomie, že má práva pažiadaf paisfovateía o poskytnutie týchta informácii v úplnam zpenivtlačenej
padabe. Uvedeně ínfarmácie sú uvedené aj na webovam sídle paisfovateía. Pre prípad, že poistník uviedal osobně údaje inej osoby
zároveň pawrdzuje, že táta asaba mu udelila predchádzajúci písomný súhlas sa spracúvaním svojich asabných údajov poisfavoteíam na
účely podIa platného zákona o poisfavníctve a je si vedomý toho, žeje povinný preukázaf paisfavateíavi kedykotvek na jeho žradost, že
dispanuje uvedeným písamným súhlasam tejta asaby.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové účeLy
Poistník označením políčka súhlasu v tejto časti paistnej zmluw dáva paisfovateíovi dobrovolný súhlas so spracúvanim svojich
osabnych údajav na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie vrátane zasielonia korešpondencie poistavateFa formou
obyčajnej pošty, sprá etektronickej pošty, farmou služieb krátkych správ alebo mým obdobným spásobam, a to v rozsahu: titul
rneno, priezvisko, dátum naradenia, adresa, telefánne čísla, adresa etektronickej pošty a v prípade zmluvného vzfahu s paistavatefam
aj ne osobně údaje týkajúce 50 zmluvného vzfahu s paisíavateíom, a to po dobu 3 rakav ad poskytnutia súhlasu a v prípode
zmluvneha vztahu s paistavateíam, po dobu trvania zmluvného vztahu a následne na abdabie 3 rokov pa ukončení zmluvněho
vztahu. Paistn< bene na vedomme, že súhlos máže kedykotvek odvolat. ato pisamným oznámením zaslaným na adresu paistovatela
aleba mým spásabom uvedeným na webovom sídle paistavateta.
Súhlas paistníko s poskytnutím asabných údajov no marketingové účely
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Poistnik vyhlasuje, že bot pred uzavretím poistnej zmtuvy oboznámený s obsahom Všeobecných poistných podmienok
pre cestovné poistenie a osistenčné služby zo dňo 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienok príslušných k tarife
dojednonej touto poistnou zmluvou (ďotej spotočne len poistné podmienky‘). Poistník vyhlasuje o svojím podpisom
potvrdzuje, že bol oboznámený o zároveň obdržot v písomnej forme údaje v zmysle ustonovenia 5 792a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonnik v znení neskoršich predpisov.
Poistník vyhlasuje a svojím podpisom powrdzuje, že všetky uvedené údoje sú úplné, pravdivé a nezamtčal žiadnu skutočnost
týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmtuvou.
Táto poistná zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, jeden originál a dve kópie, pričom originál dostane poistovateí; poistnik
a oprávnený zástupca poistovateta dostanú každý jednu kópiu.

Poistník podpisom na poistnej zmtuve súh[así s tým, aby mu poistné podmienky, ktoré sa vztahujú no poistenie
dojednané touto poistnou zmtuvou, poisfovatel poskytol jedným z nasledovných spásobov:

v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmtuvy

sprístupnením no webovom sídle poistovateľa www.altianzsp.sk vo formáte pdf, s možnosfou jeho následného
stiohnutio olebo tlače

elektronicky na e-maitovů adresu poistníka uvedenů v záhlaví tejto poistnej zmtuvy

Poistnik podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že ak si zvoli[ poskytnutie poistných podmienok “v tlačenej podobe pri
podpise tejto poistnej zmluvy“, poistné podmienky mu boli poisfovateíom pri podpise tejto poistnej zmluvy skutočne
poskytnuté týmto spásobom. Poistnik bene na vedomie, že v pnipade, ak neoznačižiadnu z vyššie uvedených možnosti poskytnutia
poistných podmienok, má sa za to, že si zvolil poskytnutie poistných podmienok spristupnením na webovom sídle poisfovateía.
Poistnik vyhlasuje, že si je vedomý, že poistné v tejto poistnej zm[uve je kalkulované vrátane peňažného plnenia v zmysle 532
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnam poradenswe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Peňažné plnenieje stanovenév zmyste Zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z, o cenách v znení neskorších predpisov.
Pokia[ je táto paistná zm[uva predmetom verejného obstarávania, poistník týmto vyhlasuje, že v rámci tohto zrealizovaného
verejného obstarávania vykonat opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušit alebo
obmedzit hospodársku sútaž alebo porušit princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchádzania v zmysle ust 5 23 ods. 1
zákona Č. 343/2015 lz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
Poistnikvyhlasuje a svojim podpisom powrdzuje, že nie je osobou s osobitným wtohom k poistovotelovi v zmysle platného zákona
o poistovníctve. V pnípade, okje toto vyhlásenie nepravdivé, poistnik bene no vedomie, že táto poistná zmtuvoje v zmysle 571 ods.
1 platného zákona o poisfovnícwe od počiatku neplatná.
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Vyhtásenie poistníka:

Počet príloh Poznámky

I I
I I

I I

Zoplotené dňo

IoílIioI
6Vnf,wy t,,9ť7ZJJi7

Ziskoteíské číslo Podpis poistníko

oprávneného zástupcu
poisfovate(a 1

100012842
MA číslo spolupracovníka

Te tetán

oprávneného zástupcu
poisfovateío (odtločok pečiotky)

1+421905301133 I

Pniezvisko a meno / obchodné meno

Priezvisko o meno spolupracovníka

III III Ih flO ItM QIh
A3 RC7 134045

Ziskoteíské číslo oprávneného zástupcu poistovotefo 2

I I‘I I
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