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Allianz@

Rodné čísto/ lČO

Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Materská škola

Utico

Obec

E-moí[

Zostúpený opróvnenou osobou
priezvisko

Meno

priezvisko

Meno

kontqktnó odreso
Priezvisko /
obchodné meno

Meno

Ulico

Obec

Titulpred
menom

TituIzo
menom

TituI zo
menom

Titulpred Titul zo
menom menom

Poistený subiekt (školo) Druh škoty: fi joste / vŠ ! zóklodnó I strednó ! wsot<O

361 29682 Telefón 911342204

Materská škola

sopi F+l r----l o,,e. lo---l
Púchov 0200,1

mschmeli @ centrum.sk

lČo

obchodné meno

UIico

Obec

E-moiI

Zostúpený opróvnenou osobou
priezvisko

Meno

priezvisko

Meno

Titutpred
menom

itulpred
menom

TituIzo
menom

TituIzo
menom

Slovenská poist'ovňa
9880450981

Poistenie pre prípqd kródeže vecí žiokov
Poisťovotel Allionz - Slovenskó poisťovňo, o. s,, Dostojevského rod 4, B15 74 Brotislovo 1, lČo: oo 151 7oo,

tČ opH: 2o2o374862, zopísonó v obch. registriokresného súdu Brotislovo l, odd.:So, vložko č.196/3
Poistník

361 29682 Telefón +421911342204

Titutpred Titul zo
menom menom

Adreso trvolého pobytu / sídlo poistníko / miesto podnikonio (ok ide o podnikojúcu Fo)

chmelinec st,p.e.lr+tt ----lo,.e. 
|o ----l

Púchov psč[020oi-l
mschmelinecpuchov @ centrum.sk

černičková

Danka

Poistený: osobo zorodenó do okruhu poistených osób definovoného nižšie

Il. č.3204 l 
^Mc 

/ Vl1.2019
strono 1 zo4
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9880450981
Zqčiotok poistenio (nojskór nosledujúci
deň po dni uzovretio zmtuvy)

Koniec poistenio (nojbtižšie nosledujúceho
škotského roko po dni uzovretio zmtuvy)

E r tr'r-

Poistnó sumo/
1 osobo

rroopo l
Poistné s doňou3'/

1 osobo

0,60 I- *_l
|--_-1

t ,o0p0 l

;:!s;.::ii"ilir,.:'.§tx.?ŮlĚ: §!,",i:Í",: s?"rTff5.rtouto Poistnou zmluvou so riodi Všeobecnými poistnými

Sprocúvonie osobných údojov:

i"?l'j;:1l:'JrÍH.'fiJJij!§lfJ^"Jl§:Predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov poskytuje poistníkovi nosledovné
Kto je prevódzkovoteťom?
v zmysle ptotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov je prevódzkovotelom osobných údojovPoisťovotel, Kontoktné Údóje poisťovátero-uueaeÁé ;,áňi; ňoistnej žmurv ,:i ztí.""n kontoktnými údojmi zodpovednejosoby.
Ako o no oký účel získqvq o sprocúvo poisťovoteťvoše osobné údoje?UČelom sProcúvonio osobnýcl. Údojo;ŘÉntou (poistníciáp"iit"'^o,'ich zóstupcov, poškodených o iných opróvnených osób(ďotej oj oko "dotknuté osoóY) iá "ňá"/r.on ,poisťovoc"; di"-r,i óoaro pLttrleho;;ř;"o o poistovníctve (nopr. uzotvoreniePoistnej zmluvY, spróvo Poisiánio, oéň'.áná o ob.oňonř* oř" poisťovo_tetoj. ň.áiňaaronie o oar,oróJoňie poistovocíchPodvodov o[ebo morketingový účÓL Pra;;y;,zot<loaom sňrářňoilo;" ."j;á;Éilý iářo" o poistovníctve, iné osobitné próvnePredPisY o[ebo súhtos dotknuťej osony.ioáiouný zoznom?Ě;Ě;;'pr'ó""r;ň;áiiláuipřo.ouonio je možné nójst no webovomsíd[e poistovote[o.
uzotvorenie poistnej zmluvy je dobrovolné,.ovšok osobné údoje no tento účelje dotknutó osobo v zmysle plotného zókonoo Poistovníctve no Žiodost PÓistovoteto poúinno pp:r.vtnot. po]řytnuti" osounýéň ;J;J." je podmienkoú uitutr"nio poistnejzmluvY, V PríPode neooskYt'nutio Úr,,ió JrJ.ýir.' ,io"Í""]" Ór:.Č""*[ opróvnený odmietnuť poistnú zmluvu uzotvoriť.

i:ťi"ůi?;r1'l#":i.1':*:"JfJ*n:;jť:nŤrláťrj**r-;#ř,##;jlch sprostredk;";ĚĚ;" tretích strón,
osobné údoje dotknutých ósób no 

'oiřóiinóove 
atetv só..í"" páirtovote[ [en no zóklode súhlosu dotknutej osoby, ktorý móžedotknutó osobo kedYkóťvek oauoLoi, Úoir"tŤngoulim úiáro.iářilňost,poistovot"r"-rpřř|lúco v priomom morketingu _ nojmo

3"#f"!iŤ.YÍ3,",,§iTi|#l5lr1?,§rĚÍnuilři".;j'J"""*o), ,o,Éiáňi"-Ňni"r. r^"*,ÉttĚiiáiĚto inró,,ovónie
Aké osobné údoje bude o ue, poi.řováiěřiprocOuoB
Zozngm o rozsoh *'b^YťllÓi:"_ o"t5ň"lvir,., ;;ÓtF uvedený v plotnom zókone o poisťovníctve, podťo ktorého je poistovoteIoPróvnený sProcúvoť |ojTÓ: meno, priezvlŠt<o, trvoý p"uva, Ói".ň"anv pouyt, i.o;5;;i;, ok je. pridetené, dótum norodenio,Štótno PrísluŠnosť, druh Ó iisto oát]báu'toóinbrti, řo[i,ř rrŽijó os9by zostupujúcej próvnickú osobu, oko oj odresu miestoPodnikonio, ok ide o fYzickú osobu, ki"ról; poanikotÓlom, ň;,,.n" póanitoniá á ói"oe"ni" oil;,h;dlstro otebo inejÚrodnej evidencie, v ktorej Je zopísoný te.,tó pbonitot"i á etro" iápisu,bo toňto iágirř;'or"uo evidencie; konřoktné telefónnečís[o' foxové čísto o odresú et"tit'oničtáJ nJsiy, doktodý á JJ.;"i*urorujo.L, ,řňJňň"rt kliento sptnit si zóvózkyz poistnejzmluvY; PoŽodovoné zobezPeČeni" 

'ařo!řoú 
z poistnej zriŮuv,Lpraunái.,l" no-roituřouoni", ok ide o zóstupcu; sptnenie

ii:t,?§ffill!i*:it[:iť:J3á !:^:ffi?á; i:ilař"íJ:Hr'tió.e 
,o u.tánou"* řrátný. ,,at ono; ; ň;i;""íctvá otebo

l\., Polstovclcle uČe[V o v sÚlode s Plotným zókonom o poisťóvníctve o plotným zókonom. o ochrone osobných údojov okoPróvnYm zóklodom iPracúvo poistovolÓriosobné úd;je;kT;;e;Ů';;.yste plotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronuosobných Údojov Povožovoné zo osobitnú kolegóriu, Ó t";;"ilá ůáo.ió tlilá;*"'rá á.""tného stovu v rozsohú nevyhnutnom

ll!illullilillull[ililIJnl[ilililililulilllilr

Deň uzovretio poistnej zmluvy

E r [-r'r0 l L?q_] L€_j lroro l
Polstné: jednorozové

Okruh poistených os6b:

Spósob plotenio: bonkovým prevodom

fi vietcižiociškoly2)

! všetci žioci triedfokútt2)

oznočte poistené triedy/fo ku tty

! Zioci podťo zoznomu2)

zomestnoncí pod[o zoznomu 2)

Poistné + Doň z poistenio3): 72,31 5,79
Poistné spolu

s doňou3) 78,1

lj i"""*Ů"tr§:1$?l ;:ffi""'l"jÍ- 
ptotí len pre vŠetkých žiokov škoty otebo všetkých žiokov triedy/okutty

3)Doň z Poistenio je výPoČÍtonó vo výíke 8%v zmyslezókono č.2I3/2018Z,z, odoni z poistenio o o zmene o doplneníniektorých zókonov.

Počet
poistenýcfu 1) Poistné s doňou v EUR3)

59,40

18,701,1

<frann ) la A



,lifit.1:?: Jiíljls:dlovretí Poistnej zmtuvy, .'u"Í['P"1?9fl§loou,nnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv
vykonóvo poisťovbtet v súvislosti s poisťovocím účelom profilovonie?Poistovote[ je v zmYsle Ptotného 'ái;;;o poisťovníctve-orá[o.iny.r,.osobitných próv.nych predpisov opróvnený vykonóvotProfilovonie súvisioce s Poistovocím téetom, 1";ratL-oiŠ"ř"rm'rizir-iunáé*,iŤ"gl,.posudzovoním škodovosti v rómciPredzmluvných vzťohov olebo no oeev Óieaáo9;9;i. ň5ir,iiil'ooovo^{o)rr, 

" 
i" 

" ňiiĚ"ooch predchódzojúcich podozrení noPoistný Podvod olebo iné obdobné r'Á"Áie oosredkám práiiiáuonio ,oz" ovt 
"á.i.'a" 

5ari"tnůtiá 
"i"]""řňio poistnej zmluvyzo strony poisťovoteťo (upisovonie rizík, predchóar"Ái" Óá:rř"ýř, řoauoaoriái"uá )Jňr"dnenie škodovostiv úprove zmtuvnýchpodmienok.

Kto,bude moť prístup k vošim osobným údojom?
osobné Údoje dotknutých osób mozá PÓi'touoteť v zmysle ptotných,próvnych predpisov poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorímojú Postovenie somostotných prevotit ávoteťov, o t" ňá;.á ic,aor, oígóňoňiU;;ý. v trestnom konon.r, iným orgónomverejnej moci, odvokótom, správcom, inotco.m 

'or"Ěl i;'d ;ti";;i"ř." 
"-í"o" ó.]""riť sprocúvonim-oloonych údojovsProstredkovotelov, ktorýmí sú nojmo finonční 

"s"ňti,-"#ňooii ,o*up.ouiá,-rrr,iu"ný s9rvlsv, spoločnosti zobezpečujúce

i{trá#j,.iT"T:H*: ;áťffi,""?: 
,pót"t""iř;;";;čňc" vymóhoni"' ponLáJoua. páá,J"ř;;;;;, pr-jemcov je

Kde budú voše osobné údoje sirocúu;;ti
osobné Údoje dotknutli'cr' oiou ip|.o.r,uo-Óoistovote_ť v krojinóch Európskeho hospodórskeho priestoru (dbtej oj oko ,,EHP,,), o[eoj mimo neho, o to Prijemcomi podto piebchódzojo."ňo-áá!"r.,i vzoy, k"J ó;i;;;;iái:uskutočňuje prenos ósobných údojovdotknutých osÓb no sProcúvonie mimo-ĚHP inoú ióóioĚ;;;i;,v rámci skupinv nrion., robí tok no zóklode ZóvóznýchvnútroPodnikoWch P.rovidiet skupiny ÁLtio-.(nttio", p;i";;;-S'ň"ňaora), r.iore iio;;;,;j;primeronú r,rou"n o.ňrony osobnýchÚdojov o sú próvne z6,vdzné p," us"ťt y lóáráe norti ,kupinv ÁÍLiáiz.'zaváŽna"",riiáóáj,iřové providtó skupiny Attionz o zoznomsPoloČností skuPinY Altionz jelbude níozno no;.t no *"ÚÓuo,"n siJte poistovoteťo. Ak iá neuptotňuj ú ZóvaznévnútropodnikovéProvid[Ó skuPinY Atlionz otebo výnimkY Prá osóuitné ,itu*iJ práňá-ru pooto qtgtnyicn piounycr, predpisov uprovujúcich ochronuosobných Údojov, uskutoČňuje PÓi'touáiÓL pienos osobnycrr rráo;ov mimo EH'p t"n ná ,áttoae štondordných zmtuvných dotožiek

ii?!?"iJ#ť::^tXfl::1X'#fj:::lá-sprostreokovóteťov 
Írre primerone ,á,ulv u')myste prátňlrZň'plounv.n predpisov

Aké sú voše próvo vo vzťohu k voiím osobným údojom?V zmYsle Plotných PróvnYch PredpÚ;;Éovujúcich ochronu osobných údojov mó dotknutó osobo: próvo no prístup k jejosobným Údojom o Próvo získoť Poivroeni5 o tom, či ,ú o ;"i;ňr;iy"l"."-*ě c,oářňro"o kedykolvek súhlos odvoloť; próvoŽiodoť oProVU o oktuolizóciy 9.ouný.ňJjJjou; prouo no uýÁál ošooný.r, oa;j.;ňfi;;o,obmedzenie sprocúvonio osobnýchÚdojov; PrÓvo získoť osobné rioo.te u etĚřř'onic|e; poJÓuá ;;rá;; podot sťožnosť u poísťovoteťo olebo no úrod no ochronui:Ť#jl Í3fl"J"',ri.""""1stq 
rePÚbtikv Popi, spóiobov á-p"j."^iá""k uptotne;i;-ii"jCi dotknutej osoby je možné nójst no

Ako m6žete nomietoťvoči sprocúvoniu vošich osobných údojov?V zmYsle Plotných PróvnYcň Preopiiov upiovujúcich 
"ir.i""J-áiobných ýdojov mó dotknutó osobo próvo nomietot protisprocúvoniu osobných údojov o žiodot ukoneánie ,piá.,iuoniJ"osoUnllcň ůb;jo";;ř-poisťovotel sprocúvo osobné údojedotknutej osoby no próvnom zo[loJĚ 

"oi*i "l9r,o 
ráI],nu pJistivotero áÉuó .á piořnom zóktode plnenio úloh poistovoteloreolizovoných vo verejnom zóujme otáuo-Óri uýk.""-;;;;j;§"rňo"j .,r"r"nej poisťovoteŇi, toto próvo móže dotknutó osobouplotnit rovnokým spóiobom oÉo oriáiňá §iovo uueoené v predchódzojúcom odseku.Ako dlho uchovóvo ooisťovqte[ voS" oriňnc údojei 
- ' - ' ři Ývvt ''l(JZqJUCom ooseku'

Dobo sProcúvonio osobnYir'' ŮJá;"";Ě ňil"; pÉiným zókonom o poisťovníctve nojmenej v dížke 5 rokov odo dňo skončenio

iTi"il:r""-'.Tj*i§[;n;":!l::l};};#Šťrioá:ň§il 
j".ozna noi,i no'*"*vom sídte,poistoňáto

i5lt[lá,[:nie 
infoimáĚ""ióo"i""JJ ři,á;;;; ;;nómenio o sprocúvoní osobných údojov je možné nójsť no webovom síd[e

Vyhlósenie poistníko k sprocúvoniu osobných údojov:
Poistník svojim PodPisom Potvrdzuje, ze mu'6ori posřýtnuté informócie vyptývojúce z ptotných próvnych predpisov uprovujúcichochronu osobných Údojov, Poistnik'uá.iá-no vedomie, ze má p-uo óbliocíot póiilouoiero o poskytnutie týchto informóciív ÚPlnom znenív ttočeňej Podobe, uu"Jěná.:niJffi;ř Íi=..j"Ja5.Ž oj no webová, iátĚ'poistovotelo. pre prípod, že poistníkuviedol osobné Údoje inej osoby zóroveň potvrazu;", ž; ň;;;"ň" ,.,.,; udetito pr"aiňoJro.iúci písomný súhlos so sprocúvonímsvojich osobných Údojov Poisťóvoteťom no it"v bóa-L"-Óutňá"n."rókono 

" óóiri"""řiu-e,o je si vedomýtoho, že je povinnýPreukózot Poistovote[ovi kedyko[vet no;eňo}iofun,;;fi"r"]Š *"o"ným písomným súhlosom tejto osoby.
Vyhlósenie poistníko:

fi-i!i!]i",",'0'-X];'.".,i'r""",',[.:%Ťj:'.T^H:ťí,:?.,1oi.li,"lg,.,1,1ťené 
údoje sú úptné, provdivé o nezomlčot žiodnu

Poistník vYhtosuje o svojím poapisóm poiřijru.;", z" uál;ň";;;""ý o zóroveň obdržol v písomnej forme údoje v zmysleustonovenio §792a zókono č-4o/1964zb. občiáÁský,ót.o-n;ik]lneninest<orších predpisov.Poistník berie no vedomie,, ze t< uzávňu poirtnÓ; i"l;ir,' ili;r;j predmetom i" poiiéni" pre prípod kródeže vecí žiokov,

i:$ffi:J?.l,:ťfi:Tť;,.,r:T?"rT!yJJ1r,-,',';;,j 
p;ťt")ii"řp"istníkovi ok;d;;;nie uzovretio poistnej zmluvy doručí

i!§.ffiH,á*:§j:,iíi::Ti]ilY"T:ď.3,H?f;;3il",."".;?;o:,":,.u, 
o dve kópie, pričom originót dostone poísťovotel

Poistník vYhtosuje, Že bot b;j "';y.tir}iirtn"; 
';l";i';Ě;;njmený 

s obsohom všeobecných poistných podmienok prePríPod kródeže vecí žiokov zo dňo 1s,Ó5.zoTi, lioioiá ;ť"ň"ň;túto boistnůirruuu á iuorio jej neoddeliteťnú súčosť.

lill|ilru ilil ilil illl lilil l|il llil lllillllil lillill ll illlA3RC3204Oj-[--



Poistník súhlosí s tým, oby mu poistné podmienky,
poistovoteI poskytoI nosledovným spósobom:

9880450981 -:
ktoré so vztohujú no poistenie dojednoné touto poistnou zmluvou,

|-l v ttočenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy

|-*l sprístupnením no webovom síd[e poistovotelo www.o[[ionzsp.sk vo formóte pdf, s možnostou jeho nóstedného
stiohnutio olebo ttoče.

Xetektronickynonos[edovnúe-moi[ovúodresupoistníko

Poistník berie no vedomie, že v prípode, ok neoznočí žiodnu z vyššie uvedených možností poskytnutio poistných
podmienok, mó so zo to, že si zvo[iI poskytnutie poistných podmienok sprístupnením no webovom síd[e poistovoteťo.

Poistník vyhlosuje, že si je vedomý, že poistné v tejto poistnej zmluve je kolkulovoné vrótone peňožného plnenio v zmysle § 32
zókono č. t86l2009 Z. z, o finončnom sprostredkovoní o finončnom porodenstve o o zmene o doplnení niektorych zókonov v znení
neskorších predpisov. Peňožné plnenie je stonovené v zmysle Zókono NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenóch v zneníneskorších predpisov.

Pokiol je tóto poistnó zmluvo predmetom verejného obstoróvonio, poistník týmto vyhlosuje, že v rómci tohto zreolizovoného
verejného obstoróvonio vykonoI opotrenio potrebné k tomu, oby nedošlo ku konfliktu zóujmov, ktorý by mohol norušiť olebo
obmedzit hospodórsku sútož olebo porušiť princíp tronsporentnosti o princíp rovnokého zoobchódzonio v zmysle ust. § 23 ods. 1
zókono č.343/2015 Z.z. o verejnom obstoróvonío o zmene o doplnení niektorých zókonov v znení neskorších predpisov.

Poznómky

l.sk

Počet pr

[]

ítoh

)l
i

T,

l vv|/l) UPíuvílelleJ osopy
poistníko

Podpis opróvnenej osoby
poisteného subjektu, ok je iný oko

poistník

Podpis opróvneného zóstupcu
poisťovote[o (odttočok pečiotky)

získote[ské číslo
opróvneného zóstupcu
poistovotelo J.

00009333

Priezvisko o meno / obchodné meno

universal dom, a.s.

MA čísto spoluprocovníko

P2476

Telefón

+421903541304

Priezvisko o meno spoluprocovníko

Ročiaková Beáta

Získote[ské číslo opróvneného zóstupcu poistovote[o 2

Poistné uhródzojte no účet v Totro bonke, o.s., bonkový účet !BAN: SK17 1100 0000 002ó 2600 6702, B|C: TATRSKBX. Ako
voriobitný symbol uvódzojte číslo nóvrhu poistnej zmluvy olebo číslo poistnej zmluvy z poWrdenio o poistení (poistky) .
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TERSIó Šror,^e,
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