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Allianz@

Rodné čísto/ lČO

Priezvisko /
obchodné meno

Meno

ULico

Obec

E-moiI

Zostúpený opróvnenou osobou

priezvisko

Meno

priezvisko

Meno

kontoktnó odreso
Priezvisko /
obchodné meno

Meno

UIico

Obec

Slovenská poistbvňa
9880370975

Poistenie pre prípqd kródeže vecí žiqkov
poisťovote[ Attionz - SLovenskó poistovňo, o, s., Dostojevského rod 4,81,5 74 Brotislovo 1, lČO: O0 ],51 700,

lč opl: 2o2O374862, zopísonó v obch. registri Okresného súdu Brotislovo l, odd.: So, vložko č.196lB

Poistník

361 29682 Telefón +421911342204

MATERSKA Šron cHMELlNEc
T|tut preo Tttut zo
menom menom

Adreso trvolého pobytu / sídto poistníko / miesto podnikonio (ok ide o podnikojúcu FO)

chmelinec

Púchov ,sčlóoo----l
centrum.sk

černičková

Danka

Titulpred
menom

Titulpred
menom

sop.i.li+tt --l o'.e |o----l

TituIzo
menom

TituLzo
menom

TituLzo
menom

Poistený subjekt (škoto) Druh škoty: f, joste / VŠ ! zóktodnó n strednó ! wsokó

361 29682 Telefón +421911342204lČo

obchodné meno

U[ico

Obec

E-moiI

Zostúpený opróvnenou osobou
priezvisko

Meno

priezvisko

Meno

MATERSKA ŠKOLA CHMELlNEC

chmelinec

Púchov psčl02001 --*l
mschmeli @

Titulpred
menom

pčFll --lo,e |o----l

TituIzo
menom

TituIzo
menom

Poistený: osobo zorodenó do okruhu poistených osób definovoného nižšie
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Deň uzovretio poistnej zmluvy

r.r r-,'*l r.r t rolr-l

Poistné: jednorozové

Okruh poistených osób:

Spósob plotenio: bonkovým prevodom

fi všetcižiociškoty2)

! všetci žioci tried/fokú|t2)

Poistnó sumo/
1 osobo

r ,oopo l
oznočte poistené triedy/fo ku lty

! Ziocipodlo zoznomu')

X zomestnonci podlo zoznomu') r-roOp0_l

9880370975
Zočiotok poistenio (nqjskór nosledujúci
deň po dni uzovretio zmluvy)

Koniec poistenio (nojbtižšie nos|eďt,
škotského roko po dni uzovretio zm[uú,..

r.Eil Frorol ".

Poistné s doňou')/ Počet
1osobo poistených1) Poistné s doňou v EUR3)

64,80f 108-l

t 18__l ] 9,80

Poistné + Dqň z poistenio3): 78,33 6,27
Poistné spolu

s doňou3) 84,60

1) podťo evidencie v deň uzovretio PZ - plotí len pre všetkých žiokov škoty o|ebo všetkých žiokov triedy/fokutty
2) rovnokó PS pre všetky poistené osoby
3) Doň z poistenio je vypočítonó vo výške 8 % v zmysle zókono č. 2L3l2OI8 Z. z, o doni z poistenio o o zmene o doplnení

niektorých zókonov.

Poistenie pre prípod kródeže vecí žiokov dojednoné touto poistnou zmIuvou so riodi Všeobecnými poistnými
podmienkomi pre prípod kródeže vecížiokov zo dňo 15.05.2015.

Sprocúvonie osobných údojov:
Poisťovote[ v zmysle plotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov poskytuje poistníkovi nosledovné
informócie o sprocúvoní osobných údojov:
Kto je prevódzkovoteťom?
V zmysle plotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov je prevódzkovotelom osobných údojov
poistovotel. Kontoktné údoje poisťovotelo uvedené v zóhloví poistnej zmluvy sú zóroveň kontoktnými údojmi zodpovednej
osoby.
Ako o no oký účet získovo o sprocúvo poisťovoteť voše osobné údoje?
Učelom sprocúvonio osobných údojov klientov (poistníci o poistení), ich zóstupcov, poškodených o iných opróvnených osób
(dbtej oj oko,,dotknuté osoby") je nojmó výkon poistovocej činnosti podlo ptotného zókono o poistovníctve (nopr. uzotvorenie
poistnej zmluvy, spróvo poistenio, ochrono o domóhonie so próv poistovotelo), predchódzonie o odho[ovonie poistovocích
podvodov olebo morketingoyý účet. Próvnym zóklodom sprocúvonio je nojmó plotný zókon o poistovníctve, iné osobitné próvne
predpisy olebo súh|os dotknutej osoby. Podrobný zoznom účelov o próvnych zóklodov sprocúvonio je možné nójst no webovom
síd[e poistovote[o.
Uzotvorenie poistnej zmluvy je dobrovo[né, ovšok osobné údoje no tento účel je dotknutó osobo v zmysle ptotného zókono
o poisťovníctve no žiodost poisťovotelo povinnó poskytnút. Poskytnutie osobných údojov je podmienkou uzotvorenio poistnej
zm[uvy. V prípode neposkytnutio týchto osobných údojov je poisťovotel opróvnený odmietnut poistnú zmluvu uzotvorit.
Osobné údoje získovo poistovotel priomo od dotknutých osób olebo prostredníctvom svojich sprostredkovoteťov o tretích strón,
ktorých podrobný zoznom je možné nójst no webovom síd[e poistovote[o.
Osobné údoje dotknutých osób no morketingové účely sprocúvo poistovotel len no zóklode súhlosu dotknutej osoby, ktorý móže
dotknutó osobo kedykolvek odvoloť. Morketingovým účetom je činnost poisťovotelo spočívojúco v priomom morketingu - nojmó
ponuko produktov vrótone profilovonio (cielenó morketingovó ponuko), zosielonie noviniek (newstetter) olebo informovonie
o možnosti prihtósit so do súťože orgonizovonej poisťovotelom.
Aké osobné údoje bude o vós poisťovoteť sprocúvot?
Zoznom o rozsoh osobných údojov dotknutých osób je uvedený v plotnom zókone o poisťovníctve, podťo ktorého je poisťovotel
opróvnený sprocúvoť nojmó: meno, priezvisko, trvolý pobyt, prechodný pobyt, rodné čís[o, ok je pridetené, dótum norodenio,
Štótno prístušnost, druh o číslo doklodu totožnosti, vrótone fyzickej osoby zostupujúcej próvnickú osobu, oko oj odresu miesto
podnikonio, ok ide o fyzickú osobu, ktoró je podnikotelom, predmet podnikonio o oznočenie úrodného registro olebo inej
Úrodnej evidencie, v ktorej je zopísoný tento podnikotel, o číslo zópisu do tohto registro olebo evidencie; kontoktné telefónne
ČÍs[o, foxové číslo o odresu elektronickej pošty; doktody o údoje preukozujúce: schopnost kliento sptnit si zóvazky z poistnej
zm[uvy; požodovoné zobezpečenie zóvózkov z poistnej zm[uvy; opróvnenie no zostupovonie, ok ide o zóstupcu; splnenie
ostotných poŽiodoviek o podmienok no uzovretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustonovené ptotným zókonom o poisťovníctve olebo
osobitnými predpismi olebo ktoré sú dohodnuté s poistovoteťom.
No poisťovocie účety o v súlode s plotným zókonom o poistovníctve o plotným zókonom o ochrone osobných údojov oko
próvnym zóklodom sprocúvo poistovote[ osobné údoje, ktoré sú v zmysle ptotných próvnych predpisov uprovujúcich ochrqnu
osobných Údojov povožovoné zo osobitnú kotegóriu, o to osobné údoje týkojúce so zdrovotného stovu v rozsohu nevyhnutnom
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.,.ój:T: jií'515i,.1',i"'"'' Poistnej zm[uvy, ,'r'"Í'l8P.119fJ5oou,nnosti poskytnút poistné plnenie z poistných zmtúv
,rnóvo poisťovote[ v súvistosti s poisťovocím účelom proíilovonie?

;tstovotel je v zmYsle Ptotného zóŘono o poisťovníctu"'átóúo inlicrr osouitných próvnych predpisov opróvnený vykonóvoťProfilovonie súvisioce s Poisťovocím ÚČe[om,_nojmó upisouánim rizík (underwriting), posudzovoním škodovosti v rómciPredzmluvných vztohov olebo no Účety predch'óozániá párt^i, Ó.auo^Ťm, 
" 
i" 

" 
ňiiĚáaoch predchódzojúcich podozrenínoPoistný Podvod olebo iné obdobné kononie. oosieoióm'proiiiá;.;i. móže byť ná;rná odmietnutie uzotvorenio poistnej zmluvyzo stronY Poisťovoteťo (uPisovonie rizík, predchódzonie póirtný, poovoaoml ár"uÉ i"r,i"Jnenie škodovostiv úprove zmtuvnýchpodmienok,

Kto,bude moť prístup k vošim osobným údojom?
osobné Údoje dotknutých osÓb móŽe-Poisťoúotel v zmys[e ptotných,próvnych predpisov poskytnút/sprístupniť príjemcom, ktorímojú Postovenie somostotných prevódzkovoteťov, o Í;;ájil;d;.,;;úň*-;ňýň'v trestnom kononi iným orgónomverejnej moci, odvokótom, sPróvcom, znolcom 

'otebo 
i;ň ňáirt"unioři .L"oo Ó,]u"riť sprocúvoním osobných údojovsProstredkovote[ov ktorymi sú nojmó finonční og"nii, oúlháoii'rostupcovio, i,-nruunJr"rvisy, spoločnosti zobezpečujúce

1§trá#]iT"T'jtfl'#;.,!ťJ#'-"fi sqo,točnostl ."Ó"róáe"ř." uyránoni"'óonrááauot póárooný ,orno. p,úemcov le
Kde budú voše osobné údoje sprocúvoné?
osobné Údoje dotknutých osób sprocúvo poistovote[ v krojinóch Európskeho hospodórskeho priestoru (dbtej oj oko ,,EHP,,), oleoj mimo neho, o to Príjemcomi podllo predchódzojr,.er,,,o áái"tu.Vzav- rea poÉiáuáiěi'i,stutoenu.;e prenos osobných údojovdotknutých osób no sProcúvonie mimo EHP inoŮ ,Óoioěň;;i; ; ,.gmci st<upin/ Átiit.l, robí tok no zóklode zóvoznýchvnútroPodnikových ProvidietskupinyAttionz (Attionz ňi".Čv!l"ňaord), ktoré siánáuujů piir"ronú úroveň o.ňrony osobnýchÚdojov o sú Próvne zóvozné pre vŠeiky spoločňosti ,r.upinv Áitiánr. ŽoutíŽne unr,iiápáa,iiiJ"é providtó skupiny Attion z o zoznamsPoloČností skuPinY Attionz jelbude možné nójst no *erróuo. ,iJtJ poisťovoteto, Ák so náuptotňujú ZóvóznévnútropodnikovéProvid[Ó skuPinY Allionz olebo výnimkY Pre osóbitne *Úocie prěnoi,j.poato protnycrr piounv.r. predpisov uprovujúcich ochronuosobných Údojov, uskutoČňuje poistovóieť prenos osobných úáo;ou.i.o eHp ten ná ,otLoo'" štondordných zmtuvných dotožiekolebo vYŽoduje od PrevÓdzkovotglov o sprostredko"át"ro" 

-i"e 
primeroné ,orur.v u .ryste ptotných próvnych predpisovuprovujúcich ochronu osobných údojov.

Aké sú voše próvo vo vzťohu k vqšim osobným údojom?
V zmYsle Plotných PrÓvnYch PredPisov uprovujúcicÉ ochronu osobných údojov mó dotknutó osobo: próvo no prístup k jejosobným Údojom o Próvo získoť potvrdenió o tom,.či sú o nej ,Óro.r,uoňe orooňé ooáj"ň.uo kedykoťvek súhlos odvolot; próvoŽiodot oProVU o oktuolizóciu osobných údojov; próvo no ,ýÁázoionný.n rioo;ov; ňrovb-nJ oumearenie sprocúvonio osobnýchÚdojov; Próvo získoť osobné Údoje v etektóniclej poJooá o práóoaot stožnosť u poisťovotelo olebo no úrod no ochronu
i:Ť#jl Íflil"J"i'ůl"Jiíť '"ouo"oY 

Popis spósobov á pój.iáň,jk uplotnenio zlájosti-áotr,nut"j oióoYJ" n..'ozne nójst no
Ako m6žete nomietoť voči sprocúvoniu vošich osobných údojov?V zmYsle Ptotných PróvnYch predpisov uprovujúcich bchronŮ osobných údojov mó dotknutó osobo próvo nomietot protisProcúvoniu osobných Údojov o Žiodot ukončónie ,prácouoniá-áso6nlicr,. r,áo;ou, 

'oř-ňoistovotel] 
sprocúvo osobné údojedotknutej osoby no próvnom zóktode opróvneného .oljmu páirtóňero áteuo n.i piounoi._- zóktode plnenio úloh poisťovoteťoreolizovoných vo verejnom zóujme olebo privýkoneverel;á;;;;*renej poistovotelovi. Toto próvo móže dotknutó osobouplotniť rovnokým spósobom oko os_totné próvá uvedene v pieJcr,oózojúcom odseku.Ako dlho uchovóvo poisťovote[vqše osoLné údoje?

Dobo sProcúvonio osobných Údojov je v súlode s plotnYm zókonom o poistovníctve nojmenej v dížke 5 rokov odo dňo skončeniozmluvného vztohu s ktientom. Pobro-bný zoznom'dobirpr*Ů;;;o ie mozne nójst no webovom sídte poistovotelo.Ako čqsto oktuolizuje poisťovoteť totó oznómenie? l lv,Jl l lw vvcu.,v

AktuÓlne znenie informoČnej Povinnosti v podobe áznómenio o sprocúvoní osobných údojov je možné nójsť no webovom síd[epoisťovote[o.
Vyhlósenie poistníko k sprocúvoniu osobných údojov:
Poistník svojim PodPisom Potvrdzuje, že mu boti posřytnuté informócie vyptývojúce z ptotných próvnych predpisov uprovujúcichochronu osobných údojov, Poistn?k berie no vedomie, ž; ;a ň;;" požioo'ot páiiio*i"io o poskytnutie týchto informóciív ÚPlnom znenív ttoČenej Podobe. Uvedené informócÉ * uu"o5nĚ'oj ho *"Ňár.iáiĚ'ioirtouote[o. pre prípod, že poistníkuviedol osobné Údoje inej osoby zóroveň potvrdzuje, ž; tót;osóĚá-rnú ua"uto pr"áiňoožóůci písomný súhlos so sprocúvonímsvojich osobných Údojov Poistovoteťom no účety b"at" Óiátňer.'" -kono o poirióunřt*'o .,e si vedomý toho, že je povinnýPreukÓzot Poisťovoteťovi kedykollvek no jeho žioáost, 

'; 

ji;Ó;."Ě Liriaenl;m písomným súhlosom tejto osoby.

Vyhlósenie poistníko:
Poistník vyhlosuje o svojím .podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údoje sú úptné, provdivé o nezomtčot žiodnuskutočnost týkojúcu so poiitenio dojednon'ého touto poistnou zmluvou.
Poistník vYhlosuje o svojím PodPisóm Potvrdzuje, že bot ouoinarnený o zóroveň obdržot v písomnej forme údoje v zmysleustonovenio §792o zókono č.40/1964Zb. Občiánsky zar.onni[vlne*ninestársi.ň pŇóirJ".Poistník berie no vedomie, Že k uzovretiu poistnej lry;yu, [ior"j'Ór"a.etom .ie p;i,t;;Ě pre prípod kródeže vecí žiokov,dochódzo jej PodPÍsoním obomo zmluvnými stronomi. Poiítovotei'plistníkovi oto poiuiááni" uzovretio poistnej zmluvy doručípoistku pre Poistenie pre prípod kródeže vecížiokov.
TÓto Poistnó zmluvo je vYhotovenó v troch vyhotovenioch, jeden originól o dve kópie, pričom originót dostone poisťovoteť,poistník o opróvnený zóstupco poisťovotelo dóstonú kozoý;eiňu loóiu.Poistník vYhlosuje, Že bot Pred uzovretím poistnej zmtuuv'oÉáinámenl7s obsohom Všeobecných poistných podmienok prePríPod kródeŽe vecížiokov zo dňo 15.05.2015, ttoieio uzťoúi 

"" 
iit" poistnú zmluvu o tvorio jej neoddetitetnú súčost.
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Poistník súhlosí s tým, oby mu poistné podmienky,
poisťovoteť poskytoI nosledovným spósobom:

1-1 v ttočenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy

l--l sPrístuPnením no webovom sídte poisťovote[o www.o[[ionzsp.sk vo formóte pdf, s možnostou jeho nósledného
stio hnutio olebo t[oče.

X etektronicky no nosledovnú e - moi[ovú odresu poistníko m.sk

Poistník berie no vedomie, Že v prípode, ok neoznočí žiodnu z vyššie uvedených možností poskytnutio poistných
Podmienok, mó so zo to, Že sí zvoliI poskytnutie poistných podmienok spríitupnením no webovom sídte poisťóvoteto.

Poistník vyhlosuje, Že sije vedomý Že poistné V tejto_ poistne.j zmluve je kolkutovoné vrótone peňožného plnenio v zmysle § 32
zókono Č.186/2009 Z. z. o finonČnom sprostredkovoní o finonČnom poródenstve o o zmene o dóptnení niektoriých zókonov v znení
neskorŠÍch PredPisov. PeňoŽné plnenie je stonovené v zmysle Zókona NR SR č, 18/19962. z. o cenóch v znení néskorších predpisov.

Pokiotje tóto poistnó zmluvo predmetom verejného obstoróvonio, poistník týmto vyhtosuje, že v rómcitohto zreolizovoného
verejného obstoróvonio yvk_onotopotrenio potrebné k tomu, oby nedošto ku-konftilitu zóÚ;mov, ktoný by mohol norušit olebo
obmedzit hosPodórsku sútož olebo porušit princíp tronsporentnoiti o princíp rovnokého zoo'bchódzonío řzmyste ust § 23 ods. 1
zókono Č.343/201,5 Z.z. o verejnom obstoróvonío o zmene o doplnení niektorých zókonov v znení neskoršícň predpiiov.

Poznómky

Iel,09o

poistenie dojednoné touto poistnou *firJ6Ú,
9880370975
ktoré so vzťohujú no

Počet príloh

[]

, w>Obý

,-wrstOÍkO
Podpis opróvnenej osoby

poisteného subjektu, ok je iný oko
poistník

Podpis opróvneného zóstupcu
poisťovote[o (odttočok pečiotky)

získotel]ské čísto
opróvneného zóstupcu
poistovotelo 1

.,L\
D
4

Priezvisko o meno / obchodné meno

Priezvisko o meno spoluprocovníkoMA čísto spo[uprocovníko

P2476

Telefón

+421 903541 304

Získqtelské číslo opróvneného zóstupcu poisťovoteťo 2

Poistné_uhródzojte no ÚČet v_Tqtro bonke, o.s.,_bonkový ÚČet IBAN: sK17 11oo oooo oo2ó 2600 6702, B!C: TATRSKBX. Akovoriobilný sYmbol uvódzojte ČÍsto nóvrhu poistnej zmtuvy-otebo číslo poistnej zmluvý z poivruenio o poistání (poistry1.
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