
30. 09. 201 9

Vážená paniJanka Bírová PhDr.,

d'akujeme Vám, že ste sa rozhodlivyužiť,túUy ponúkané prostrednícwom internetu práve v našej poisťovni. V prílohe
Vám zasielame vyplnený Návrh poistnej zmluvy (d'alej len ,,návrh") spracovaný v zmysIe Vami zadaných údajov. Návrh
je platný do 5. 10. 2019, 24:00 hod.

K akceptácii návrhu a uzavretiu poistnej zmluvy s podmienkami uvedenými v návrhu, d6jde zaplatenim poistného
(čl. 1 ods.43) VPP-CP), počas doby platnosti návrhu a vo výške uvedenej v návrhu. Ak nebude poistné zaplatené riadne
a včas, návrh zanikne, a na jeho základe poistná zmluva nebude mócť vzniknúť.

PoistnévovýŠke3,76EURuhradtenajedenzuvedenýchúčtov,VS:6556795877,KS:3558,ŠS:1111111111.

čÍsto účtu: Československá obchodná banka, a. s. SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Slovenská sporitelha, a. s. SK53 0900 0000 0006 3196 8405
Tatra banka, a. s, SK'l0 1 100 0000 00262700 6704
UniCredit Bank Slovakia, a, s. SK66 1 1 1 1 0000 0066 1717 3000
Všeobecná úverová banka, a, s. SK23 0200 0000 0012 7208 9058

V pripade, Že poistné uhrádzate priamou platbou pri uzawáraní poistenia, považujte vyššie uvedené informácie
o zúčtovacích údajoch za bezpredmetné.

Podmienky poistenia, t. j. poistené osoby, poistné riziká, územná p|atnosl výška poistného, začiatok a koniec poistenia
sú uvedené v priloženom návrhu. Prosíme Vás o oboznámenie sa s týmto návrhom a prílohami, ktoré woria jeho súčasť.

Zaplatením poistného rryjadrujete súhlas s predloženým návrhom a zároveň poNrdzujete, že ste boli pred uzavretím
poistnej zmluvy oboznámená s obsahom a že ste v písomnej forme obdržali lnformačný dokument o poistnom produkte,
lnformáciu pre spotrebitel'a pred uzaNorením zmluvy na dialku, VPP-CP, Tabulku - Rizikové skupiny a ÓPP, ktoré
sa vzťahujú na poistnú zmluvu a Noria neoddelitelhú súčasť poistnej zmluvy ako jej pílohy,

Váše pípadné otázlg Vám radi zodpovieme na bezplatnej lnfolinke 0800 122 222. Ďakujeme Vám za prejavenú dóveru
a veíme, že aj nabudúce využijete naše internetové služby.

S pozdravom
Vaša Allianz - Slovenská poisťovňa

Pílohy:
Návrh Poistnej zmluvy č. 6556795877
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.1 '1.2015 (v texte,,VPP-CP")
Tabulka - Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia Európa Basic s účinnosťou od 01.07.20'l4 (v texte ,,Tabulka

- Rizikové skupiny")
Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie Európa Basic zo dňa 25.05.2017 (v texte,,OPP)
lnformaČný dokument o poistnom produkte
lnformácia pre spotrebitel'a pred uzaNorením zmlur,y na dialku ?)



A|lianz
Slovenská poist'ovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, Slovenská republika,
lčo: oo 151 700, tč opH: SK2020374862,zapísanáv obch. registri okresného súdu Bratislava l,

odd.: Sa, vložka č. 1 96/8

kvsucká knižnica v

Návrh poistnej zmluvlt č. 6556795877
Cestovné poistenie Európa Basic

Dojednaná tarifa i EB --l
poistbvatel'

Poistnik
obchodné meno

Sídlo

Kontaktné údaje

Poistené osoby

1 7.novembra 1258, 022 01

Eňm BřMThDr"

E-mail:i .b kniznic .sk, tel.: +421 91 557 2250

l

l
I

* Lubica Lašová, Mgr,,

Poistená cesta a územná p!atnosť

fl zóna A

Začiatok
poistenia *

Koniec
polstenla

Poistné v EUR

[I-tT]l , [9T-6-1n-n],tI
fT-t-[a],f0I-6]

lliavavEuR [T-[-T0l m
lednorazové poistné s daňou v EUR ** |TrTil , [rTTl

**Poistné*Daňzpoistenia:3,48EUR+0,28EUR.Daňzpoistenia jevypočítanávor,}ške8%vzmyslezákona č.213|2018Z.z,
o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorych zákonov.

Poistenia dojednané na základe tohto návrhu poistnej zmlur,y (d'alej len ,,návrh") sa riadia Všeobecnými poistnými
podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.] 1.2015 (d'alej len ,,VPP-CP") a Osobitnými poistnými
podmienkami pre cestovné poistenie Európa Basic zo dňa 25.05,2017 (d'alej len ,,0PP"). Poistné sumy a limity poistného
plnenia sú uvedené v čl. 5 OPP,
Odchylne od ustanovenia čl. 1 ods. 28) VPP-CP sa pre poistenia dojednané na základe tohto návrhu rizikovou skupinou
rozumie taká riziková skupina, ktorú woria športy, činnosti alebo práce tak, ako sú uvedené v Tabulke - Rizikové skupiny pre

účely cestovného poistenia Európa Basic s účinnosťou od 01.07.201a (d'alej len ,,Tabulka - Rizikové skupiny"). Tabulka
- Rizikové skupiny woí neoddelitelhú súčasť poistnej zmluvy,

Spracúvanie osobných údajov: Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie r,yplýnlajúce z

Dátum vyhotovenia b0_092019 
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* V pípade, ak sa poistený v čase vyhotovenia návrhu poistnej zmlur,y nenachádza na území SR, začiatok poistenia sa riadi

č1.5 ods.6 Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné služby, t. j. poistenie nezačne skór ako

uplynutím 6 dníodo dňa vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy.

Dojednané poistenia

Riziková r -,--:--.--- 
,-1

lneDolstena
sKUplna

f loistenie liečebných nákladov v zahraničí ! rixný balík poistení

sadzbavEuR :ffi' :ii"
dospelí/ seniori [-r-a , f6T6 |-0-1 x I-Trl x |-TÍ] =

deti [T-[l, l-T-[-l * l-T_l * [Tl:
Poistné spolu v EUR



platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Uvedené informácie sú uvedené aj na webovom sídle
poisťovatel'a. Pre prípad, že poistník uviedol osobné údaje inej osoby zároveň powrdzuje, že mu táto osoba udelila
predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovatelbm na účely podl'a platného zákona
o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať poisťovatelbvi kedykolvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným
písomným súhlasom tejto osoby.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové úče!y: Poistník označením políčka súhlasu vo webovom
rozhraní pri uzawáraní poistnej zmluvy a zaplatením poistného dáva poisťovatelbvi dobrovolný súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie poisťovatel'a

formou obyčajnej pošty, sprárry elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spósobom,
a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošqr a v prípade
zmluvného vzťahu s poisťovatelbm aj iné osobné údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu s poisťovatelbm, a to po dobu 3 rokov
od poskytnutia súhlasu a v pípade zmluvného vzťahu s poisťovatel'om, po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne
na obdobie 3 rokov po ukončení zmluvného vzťahu. Poistník berie na vedomie, že súhlas móže kedykolvek odvolať,
a to písomným oznámením zaslaným na adresu poisťovatela alebo iným spósobom uvedeným na webovom sídle
poistovatela.

Vyh!ásenie poistnika: Poistník zaplatením poistného r,yjadruje súhlas s týmto návrhom. Poistník zaplatením poistného
powrdzuje, že všetlry uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť nýkajúcu sa navrhovaného poistenia.
Poistná zmluva na základe tohto návrhu je uzavretá okamihom zaplatenia poistného v zmysle čl. 5 VPP-CP.
Poistník zaplatením poistného powrdzuje, že pred uzavretím poistnej zmlur,y bol oboznámený s obsahom a že v písomnej
forme obdržal údaje v zmysle ustanovenia § 792a zákona č,40l1964Zb,Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
lnformáciu pre spotrebitela pred uzatvorením zmluvy na dialku, VPP-CP, Tabulku - Rizikové skupiny a OPP, ktoré sa vzťahujú
na poistnú zmluvu a Noria neoddelitel'nú súčasť poistnej zmluvy ako jej pílohy,
Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že v zmysle zákona č.297 12008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou píjmov z trestnej
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
poistnú zmluvu v zmysle tohto návrhu uzaviera vo vlastnom mene.
Poistník vyhlasuje, že sije vedomý, že poistné v tomto návrhu poistnej zmluvy je kalkulované vrátane peňažného plnenia
v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. 0 finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektoných zákonovv znení neskorších predpisov. Peňažné plnenie je stanovené v zmysle Zákona NR SR č. 18l1996Z.z,
o cenách v znení neskorších predpisov.
Osoba oprávnená na právne úkony: Janka Bírová phdr., RČ: 596007/7090, štatutárny orgán

Dátum vyhotovenia návrhu
30. 09. 201 9, 

'l4:40 hod.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a, s.

lnformácie pre účely správy poir..;;'j 
DlhoPolČek' MSc" Člen Predstavenstva

Allianz - Slovenská poisťovňa, a, s

lng. Jozef Paška, člen predstavensNa

získatel'ské
clslo l

Obchodný
zástupca

získatelské
clslo l

Heureka Brokerage & Consulting, s.r,o., M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin, lČ0: 36 714127


