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POTVRDENIE O UZAVRETÍ POISTNEJ ZMLUVY

Číslo zmluvy:

0137513

Predajné miesto: M A C U L A poisťovacie s l u ž b y s.r.o., Bratislava, 4 0 5 8
Priezvisko a meno
PAROULKOVA DANICA

Narodený

Platnosť od Platnosť do Krajina
18.01.2011 17.01.2017- Svet

17.01.2011 10:26

Mena:

EUR

Cena služieb
0,00 €

Poč.osôb
6

Poistné
108,00 €

telefón: 0248297380

kontaktná adresa (predajca/klient):
Ďalšie pripoístené o s o b y :
Priezvisko a meno

Sadzba
R-LNj

Uzavretá:

Narodený

BLAZO ONDREJ
NOSA MICHAELA
FILLOVA IVONA
RAJNAK MARTIN
KRATOCHVIL ROMAN
Poistná zmluva sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami ročného cestovného poistenia ECP-VPP-R 2008 Európskej cestovnej poisťovne.
Zvláštne dojednania:

•

Poistnik: Protimonopolný úrad SRDDrieňová 24D826 03 Bratislava DIČO: 00 699 063DDIČ: 2020831252

Skratky použité pri sadzbe:
Poistné produkty:
Oblasť a osoby:
KC... Komplexné cestovné poistenie
E... Európa
CP... Cestovné poistenie (PLUS)
S... svet
LN... Poistenie liečebných nákladov (PLUS)
SK.. Slovensko
ST... Poistenie storna
j... jednotlivec
AP... Poistenie Au-pair
r... rodina

DCR.. . Poistenie pobytov DCR
SOS.. . Poistenie záchrany v horách
DT... Poistenie pre detské tábory

Rozsah krytia:
PLUS
R... ročné poistenie
*
osobitná sadzba
z... základné riziko
e... extrémne riziko
m.. . manuálna práca

Poistné sumy jednotlivých druhov poistenia sú uvedené v príslušných všeobecných poistných podmienkach.
Prevzatím tohto potvrdenia o uzavretí poistnej zmluvy ako poistník/poistený/zákonný zástupca vyhlasujem a zaplatením poistného
potvrdzujem, že som zodpovedal pravdivo a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Potvrdzujem, že som bol
oboznámený a že som obdržal Všeobecné poistné podmienky pre Cestovné poistenie a informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
Splnomocňujem poisťovateľa, aby v mojom mene nadviazal kontakt so všetkými lekármi a zdravotnickými zariadeniami a vyžiadal si od nich
potrebné informácie týkajúce sa tohto právneho vzťahu bez obsahového obmedzenia. Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje a údaje o
mojom zdravotnom stave boli spracované prevádzkovateľom Európskou cestovnou poisťovňou a jej zmluvnými partnermi pre účely
vykonávania poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve vrátane sprístupnenia mojich
osobných údajov a údajov o mojom zdravotnom stavé tretím osobám v súvislosti so správou poistenia a s likvidáciou poistných udalostí, ako
aj zaisťovacím spoločnostiam na výkon zaisťovacej činnosti za podmienok podľa § 23a zákona č. 428/2002 Z.z., na vykonávanie
marketingovej činnosti súvisiacej s poisťovacou činnosťou vykonávanou priamo Európskou cestovnou poisťovňou alebo jej zmluvnými
partnermi, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu a ďalej po dobu
vyplývajúcu zo všeobecných záväzných právnych predpisov.
Vyhlasujem, že som bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o svojich právach a o právách a povinnostiach
prevádzkovateľa Európska cestovná poisťovňa, najmä o jeho práve prístupu k osobným údajom a zodpovednosti za ich porušenie. Som si
vedomý, že som oprávnený vyššie udelený súhlas odvolať s tým, že jeho účinky nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Súhlasím s tým, aby Európska cestovná poisťovňa moje osobné údaje poskytla a sprístupnila spoločnostiam,
ktoré poverila vymáhaním svojich oprávnených nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Súčasne vyhlasujem, že som splnomocnený osobami
oprávnenými na vyplatenie poistného plnenia na uvedenie ich osobných údajov a na udelenie súhlasu na ich spracúvanie a to po dobu
nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu a ďalej po dobu vyplývajúcu zo všeobecných
záväzných právnych predpisov.
Prijatím tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že mi pred jej uzavretím boli poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o
poisťovníctve v platnom znení.
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy na adrese - https://www.travsupsys.sk/europska/FormularNBS_ECP.pdf
V prípade dojednania poistenia subjektom, ktorý nie je oprávnený inkasovať, uhrádza sa poistné na účet 2172203858/0200. Variabilným
/
symbolom je číslo poistnej zmluvy.
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