
Číslo návrhu:
--  -1 +\          -   1-,          -_     LII \\     11

!

!

Poistenie vozidiel MOJE AUTO
Poistovate[

Poistník
Rodné Číslo / lčo

Priezvľsko /

obchodné meno

Meno

9860971473

Allianz -Slovenskä  poĺsťovňa, a. s ,  Dostojevského  rad 4, 815 74 Bratľslava,  IČO: 00151700,

IČ  DPH:  SK2020374862, zapísaná v obch. registrľ Okresného  súdu  Bratľslava  1, odd :  Sa, vložka Č   196/8

00319694 Telefónne číslo +421918438870

Obec Záhorce
Tjt:::Led |                 | Ľteu::: -

Adresa trvalého pobytu / sídLa / miesta podnikania (ak je poistník podnikajúca FO)

Krtišska

Záhorce

E-maíl

Poistnĺkje:

Kontaktná adresa
Prľezvĺsko /

obchodné meno

Meno

Ulica

Obec

starosta

zahorce.sk

FO  [     PO E      podnľkaj.úcaFO [      platite[DPH  E      PEO*(vyplniťvprípade,akjepoistníkpEo)]

T+t:i:Led |                  |T+teu::: -
súp.č.I                                             lorč    l                                    1

Doplňujúce údqje k podnikajúcej FO

Priezvisko

Meno

Ulľca

Obec

psčl                                       1

Dátumnaroden,a  H. ]. ,               ,
súpčl                                        lorč    I                                I

Vlastník vozidLa (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od osoby poľstníka)

Rodné Čĺslo / lčo

Priezvísko /

obchodné meno

Meno

UIÍca

Obec

psčl                                       1

PEo*(wplnľťvprípade,akjevlastníkvozidlapEO)H

Ľt:i:Led l                  lĽteu::: -
súp.Č.I                                              lorč     l                                    1

Držite[ vozidla (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od osoby poistníka)

Rodné Číslo / lčo

Priezvisko /

obchodné meno

Meno

Ulľca

Obec

pscl                                       1

pEo*(vypiniwprípade,akjedržlte[vozľdlapEO)H

Ľt:::Led l                  l Ľteu::: -
súpč.I                                            lorč.   I                                   1

psčl                                       1

* Politicky exponovaná osoba v zmysle § 6 zákona Č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpísov,
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Kategórľa  vozidla  |O                          |

KOVOFLEX

Obchodný názov, typ, variant, verzĺa

Rok výroby

NEDODANÉ

Počet naj.azdených  kľlometrov

KF-T-2

Zdvihovýobuemvaicov(cm3)        |                                |         Výkonmotora(kw)    |                                |                          Druhpaliva  H

Farba Čewená

Najväčšia prípustná celková  hmotnosť (kg)

Metalĺza

Počet miest na sedenie (sedadiel)  | 1

RekapituLácia poistného                                                                                                                                                       Prvé poistné v EUF2

E pzp   3gôps:g:Ľánporke%á2E:Žc#:tg:ä:!:op%itä,éa
z(EŽupv)Bépoisteniezodpovednosti za škodu          |                         25|  ,   E

E MojeautoKASKO      za podmľenokuvedených v prílohe Moje auto KASKO"                                 |                              |  ,  ]

Prvé poistnéspoLuv EUR |                             25|  ,  E]
Deň vyhotovenia nóvrhu na uzavretie poistnej zmLuvy:

=Ĺ

'#:,:pnokv#ép:emiw;vTnéntoĺíiT;enč##enzošä3gvšekdondoustŤžsgkboednuúspJ;9#E#upre:áodrzo#omvo?á|do,:!h:tgzidtš:gbdeňcany;T182o.,Sžsžď,

a Osobĺtnými poistnýmí poclmľenkami  pre povinné zmluvné poistenľe zodpovednostľ za Škodu spôsobenú prevádzkou  motorového vozľdla zo dňa
1. 02. 2020 vydaných misťovateľom
Moje auto KASKO sa riaď Všeobecnými  poistnými podmienkam pre poistenľe Moje auto KASKO zo dňa 30  09  201ó, Osobitnýmľ poístnými

a#omkíš#omi5dp3ást3e6,uogY2belguj;od#cKhoá:tqoňvaat2e?óom3v2porípgaade?saokbbt:ĺomdoť+sinaýnT,úprä!Fť:npkr#;áá:Íirg3gšévgrJ!?.ĺát,:níekpo,sten,uMoje

#stíísfo#es#,sÍ#:|:rivfľeun#uismsľsh:apso:sťeTí:ägJver3:amnäapruozsiľerát|Fw%:nt:lhztg,nuáYrhpuo|sáníkzggrseút#e,:iTe,nír|huťyp%rfa:u:erižzena#en,
pred odsúhlasením návrhu. Poistník odsúhlasením návrhu potvrdzuje, že bol oboznámený a zároveň ob]ržal v písomnej forme údaje v zmysle

í§;tú§::;#n§;;Íh;ĺ§:ÉaoŔ;:;#Éíj:§;#:::jag:§:g::íe;gíä;d;;g:n#§{:j;í;j::s,;ť§;g:::;:Ž,§v:;íg%:ä:nín:#::Í;#v§r;ť#a:;::;ju:§;::tgt:Š:;s;;ae:azv:::vy
:äťázľvdr|:t'áz*!e#g;äčĺé:ezĹeriáydŤnyežľaédT:ľsásvB?t(e,[očma#áodvaaingFJä2i#äÉgv##ČZ.avr#.:ní:T#nír;,Tn:vdeodbeundý#|úočz:ä|g::`gfiažoaY
a anľ nemá  k ďspozícľi.

%Í::tí;k:aomdps:,ľť;Ír!:e:nj#:z:a,ire#:ini?nťä::Fnijä#:uľí:?:m:#i#s:i#s;#:e#;e;ä:netták|Í#g:#hiz|gd#Ée;3#aRžä'ddzooT#::u:

ĺ:3i?:!ä!:Ťs::6i|izgb:#zco:h;í;uu:cRg!h;oo:;Eíje;ľiäuí:v;eiíi#:žť;i&d;|am##n!t#;;n;fn:á:v#äí!z:z|mäi#s!!Š;ĺ##äo#?;;cihíi&oogdnuí,,;:nun;,t;i;ri;ä3i;c:h-
predpisov. Peňažné plnenie je stQnovené v zmysle Zá kona N R SR Č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

;r§;í§;í§§í:ÍÍ::g§ľ;[:#u§z{:oe;ĺ§:§ľá;[#:jťííj§í§u;;gg§Ía;::;e#:§:§jk;§o;:#:::;Ín;ä;[e;§a;;:;a;í;íhľ:jíĺíí:a;:síí§s§n;§j§ní:v;ľ:;:::::;:h§o::F::z;a;Ŕ:t:aTecbtoohto
o poisťovníctve od počíatku neplatný.
Poístník zároveň berľe na vedomíe, Že prostredníctvom príloh Povĺnné zmluvné pďstenĺe za Škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a Moje auto KASKO môže vykonať aj zmeny poístení dojednaných v rámo Poistenľa vozidľel MOJE AUTO. Zmena v takomto prípade nadobudne
účĺnky až na zóklade pÍsomného oznámenia akceptácie návrhu zmeny poisťovate[om.

Poistná zmluva je uatvoTená okamihom odsúhlasenia tohto návrhu poĺstníkom (akceptáďou). Lehota  na odsúhlaseníe tohto návrhu trvá

#a%:oýd#yz(p2r4#:kdígô7äč#tákäztoásí:n,,Zá,čťak,ittpao#gnqae"ň#puá%:,bDzňpopmo#g::nĺgtzoahčt,%ákv5:ľs':é:fak*Nváa2:j:á.áht3ľ#ny(24.0o)
„Predbežného poĺstenia zodpovednostľ uveclený v návrhu.

Za odsúhlasenie tohto návrhu  poľstnĺkom sa  považuje konanľe,  ktorým poľstník v lĺnku (hypertextový odkaz  na webovú stránku) k tomuto

t:a:%#p:oisľthľo?|ózgmi;##,Ltvo:Él:nťng,Yiati:jd!;;äčkäe:pÍ:o:vT;?Í`pp#:e#":ä3-ánágŕakmoiŤo#,:tdosvúaÉ:É*onTač'Lnáav::lefpóoni:tenc#mľn,isetnj!gkosEgŕ':2:e

ťzpŔPoar::'áž::á#t:::Updo:st*gúbhuLäesevnrž#čÍ:S.ariadnevLehotenajehoodsúhLasenie,pLatnosťnávrhuzanikne,poistnázmLuvambude

lllmlllllllllllllllllllllllllllll!lmlllllllmllllllllllllll
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98bu9/14/3
Poistník odsúhlasením návrhu vyhlasuje, že bol pred uzatvorením poistnej zmluvy oboznámený s obsahom Všeokx3cných podmienok elektronľckej

t8#ukkíéieriA#t:zjsl|%r:sn*ťep3ásĹOĽňFkä,cqes;Ä|iiä:lza:íss,ácvhen?ksoku*#vvňgfg%e;ígš;tuT:ép:ást:éa±ejop#,:e#j;áĽát#.m„
Spracúvanie osobných údai.ov:
Poisťovate[ v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochronu osobných  údajov poskytuje poistníkovi  nasledovné Ínformácie o spracúvaní
osobných údojov:
Kto je prevádzkovate[om?
V zmysle plotných právnych predpľsov upravuj.úcich ochranu osobných údajov je prevádzkovateľom osobných  údajov poisťovate[. Kontaktné údaje
pJ!sťovateľa uvedené v záhlaví poĺstnej zmluvy sú zároveň kontaktnýmľ údaj mľ zodpovednej osoby
Ako a m aký účel ziskava a spľacúva poisťovateT vaše osobné údaje?
Účelom spracúvanía osobných údajov klientov (poistnío Q poister`D, ich zástupcov, poškodených a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté
osoby')j'e najmä výkon poľstovacej Činnosti podľa platného zákona o pľsťovníctve (napr. uzatvorenľe poľstnej zmluvy, správa  poľstenia, ochrana
a domáhanie sa práv poľsťovQte[a), predchádzanľe a odhaíovanľe poľsťovacích podvodov alebo marketľngový účel. Právnym základom
spracúvania je najmä pbtný zákon o poľsťovníctve, ľné osobitné právne predpisy alebo súhlas dotknutej. osoby. Podrobný zoznQm účelov
a právnych základov spracúvanľa je možné nájst na webovom sídle poistovateťa.
Uzatvorenie poľstnej zmluvy je dobrovo[né, avšak osobné údaje na tento účelje dotknutá osoba v zmysle platného zákona o poĺsťovníctve na
Žiadost poľsťovQteľa povľnná poskytnúť. Poskytnir[ľe osobných  údaj.ov je pc)c}mľenkou uzatvorenia  Foistnej zmluw. V prípade nep]skytnutľa týchto
osobných údajov je poistovate[ oprávnený odmľetnuť Fx)ľstnú zmluvu uzatvorľ{.
Osobné údaje získava poístovate[ pria mo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov a tretích strán, ktorych pctdrobný
zoznam je možné nájst nci webovom sídle poľsťovate[o

i:sáľľ:ovi:u;#.ť:#t:r!ke:tíg:oonygámmfčni%aii:ačsi:::o:|:äp:ť:v?to#%;;;u`áeév;gľína:#m?evť#i%#.:žt::nsu::Je#hÍ:íťústaod#;ro:g:y:Í:dv:;:a:t#::aon:
poľsťovQte(om
Aké osobné údaje bude o vás poísťovate[ spracúvať?
Zoznam a rozsc]h osobných údajov dotknutých osôb je uvedený v platnom zákone o poisťovníctve, podľa ktorého je poľsťovateť oprávnený

áBrkqáíuatt*žT#ľ:rnádTrée#,ľsckk?toťgbýyTa#urjffche#Ťv#cbkf,ors%u:áíi;od?ááeré:rid:l?:téód#unTkä:ľ8,daekn'géstoáĹnzťcR[Ís:*b#orruáhjgčíslo
p)dníkateľom, predmet podnikanľa a označenľe ú raclného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej ie zapísaný tento pod nikateľ, a Číslo zápisu

tľetnotätgpr,#ťis[rzaá?áez%:vbdo:#éi,zk#iavyfn#á|eá%::žíál&ĺapxáée;,Č:s!?vaä:ig:szu##nrs|.nícmkijvľyľšyp,rgvonk:anťeynaaúzdaQ!.teu%evuaknť3,uáúkcítescohgáps|:#u,.
splnenľe ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poístnej zmluvy, ktoré sú ustanovené platným zákonom o poľsťovníctve alebD osobitnými
predpismi cilebo ktoré sú dohodnuté s poístovate[om
Na poisťovaďe účely a v súlade s platným zákonom o pois{ovníctve a platným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom
spracúva poisťovate[ osobné údaje, ktoré sú v zmy5le platných právnych predpĺsov upravuj`úcich cx:hranu osobných údaj.ov považované za osobitnú

íoaígiťuj;av:nonoá3.b#ŕydt#ťv#s[úncéeps,3áf,reaž?täisthno,:thaž#ľútoás,fitľdä:##nnoeľuäá,#i:denierizikapriuzavretíFomejzmluvy,Zistenľe
Vykonáva poisfovate[ v súvisLosti s poisťovacím účeLom pľoíilovanie?

:#fäež'Í?,##n;ýn!;#;%;##oorJí;;(:uivgn;%:;t::'i!:#:u:d:áčľcoahbn:%§éhgrtro:ľv%::!,#;gi#ríuľ:nE?;:ín\%k3#:t;epk#änĺičn;;á::s:cme
g[g#ožg:ÉdT::Febší#jvmočt##:áĽ:tiemu,::r,ocrhen#iľétnnoet.zmluvyzostranypoisťovateľa(upisovanier,zík,predchádzamepolstnýmpodvodom)

;a!;!:ťa;nd:%#äiíá#&ico%:ťľgvi::%,##;'mí#ng,#,ýncnh,Rr%:č:thngLdkg,;gň,P,#ä%ásnpéí:uv%:;npé;,Jemmá?Tdfookrát#spp?átvtvoei;e
znalcom alebo ľným poisťovnľam alebo povenť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktoýmľ sú  najmä fľnanční agentí, obchodní
zástupcovľa, zmluvné servľsy, spoločností zobezpečujúce a  poskytuj úce asľstenčné služby a lebo spoločnosti za bezpečujúce vymáhcmľe pohlaclávok
Podrobný zozncm proemcov je možné nájsť na wekx)vom síd le poisťovateľa
Kde budú vaše osobné údai.e spracúvané?

3:Ú?bJtéauj|a#d,?tá:#chháäsz%;ÚSc?rhaocu#kojstJožvá)t,etčďkba6,ľ:tqocvhatEeuťrgspksukteot?u|.gsgroedn%Páe#np,r:is:odräJá:ad`gJtf#ňEoťg3,nadesgíamc,|Tgn,ähmoí,fáo
EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Awa nz, robí tak na základe Záväzných vnútropod nĺkových  pravidľel skupiny Allľanz (Allianz Privacy

;;aftnrdoa#,n%rvééstpqä;á#sR:#:#aúnr2vaezňo2:trfinsy#&bnnoý;t'sútduapj,:ÝÄ|iľu#š7guzdáevizonžéngr:áfstgtnÝ#g;ä:st;íätäpdäšťt`j,gtnez,az%áné
neuplotňujú Záväzné vnútropodnľkové pravidlá skupíny Mĺanz alebo výnimky pre osobitné sĺtuácĺe prenosu  pod[a platných  právnych preclpľsov

ž,:kaá#c#:ťenädo;3g%á!kúodv%',oev,;:säustpť:?#édpk%v%#;`,%epnr:;?igg:žcáh"úga:ozvmm#eop[aH,%äTgraá;#hdperätdap|goavrdunpýr%**cvhnä#onl:-
osobných údojov

#ze#i:apžtRrýťhap#v#cahh#dvpiäTu°pŤabvnuĺurci€hd:jc#ra?nuosobnýchúdajovmádotknutáosotQ:právonaprí5tupkjejosobnýmúdajomaprávo
získať potvrdenie o tom, čĺ sú o nej spracúvané osobné údaje; právo kedykoľvek súhlas odvolať, právo žiadať opravu a aktualľzáciu osobných

#rjóovvópprágťnsTaÝnmázu#s|Š;!tgťaaJao,š,Erán#r:do::eccdifan|eusopsrg#hn,#d?ggnsig'eúnds#áBruábv,a;íspkg;,g*#áaJaeíoe:emtg:ä`|CLej,gt*eonpae
žĺadosti dotknutej osoby je možné nájst na webovom sídle poľsťovateľa

#z°m#ežeptieotnn#epträv:%|SBrrác5iť8*pY:jí;{c#ocnŕfahnťfoq;°#ýchúdajovmádotknutáosob"rávonometaťprstispracúvanmsobných
údajov a žíadať ukončenie spracúvanía osobných údajov, ak pďsťovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe
oprávneného záujmu pľsťovateľa alebo na právnom základe plnenľa úloh poĺstovate[a realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej mocľ zverenej poistovate{ovľ. Toto právo môže dotknutá osoba uplatniť rovnakým spÔsob3m ako ostatné práva uvedené
v predchádzaj úcom odseku.

3š°bad#auccúťavnŤavaósE:bj#%#3:ľo%:?ú?aťeúsd8#?nýmzákonomopisťovníctiĺenajmenejvdížke5rokovododňaskončenĺazmluvnéhovriahu
s klíentom. Podrobný zoznam doby spracúvanľa je možné nájsť na webovom síd le poisťovateľa.
Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznómenie?
Aktuálne znenie informačnej povinnostľ v podobe oznámenĺa o spracúvaní osobných údajovje možné nájst na webovom sídle poistovate(a.

lllllllllllmllllllllllllmllllllllllmllmlllllllllllm
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VyhLásenie poistníka k spracúvaniu osobných údajov:
Pď5tnĺk odsúhlasením nóvrhu potvrdzuje, Že mu  boli  poskytnuté ľnformácľe vyplývajúce z platných  právnych predpisov upravujúcich ochranu
osobných údajov. Uvedené ľnformácie sú uvedené aj  na webovom sídle poľsťovateťa. Pre pripad, že poľstník uviedol osobné údaje inej. osoby
zároveň p)tvrdzuje, že táto osotq mu ude\ľla predchádzajúcľ pĺsomný súhlas so spracúvaním svojích osobných údajov poľsťovate[om na účely
pod[a  platného zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať poľsťovateľovi kedykoľvek na jeho žľadosť, že disponuje
uvedeným pÍsomným súhlasom tejto osoby

Poisťovatel' má  právo osloviť poistníka   na  účely priameho marketľngu   Protľ  používaniu osobných  údajov na  účely prľameho  marketľngu je
možné zo strany poľstníka kedykďvek namietať.

Ežgirsot,:kňosiľea;ää:mmt,%t?oR%)ĺž:au:aotgáľ:i:;e:í#ľápvo,!tun:JazmtiiavypÉ:táep:áíj#á:e?soopbäntyácvhnédoaj:ávv::nú,Čs;yrapcr|av:teä:oT::kueá,an,%una
účely priamehct marketľngu, ak poľstník znovu  neuveďe svoju  námľetku.

Súhlas s poskytnutím osobných údojov na marketingové účeLy:
Pre prípad, ak sa poisťovateľ prľ priamom marketľngu  nemôže spolľehať na svoj oprávnený záujem, poistník označením políčka súhlasu
a odsúhlasením  návrhu dáva  poĺs{ovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných  údajov v rozsahu: titul, meno,  priezvľsko, dátum
narodenia, kontaktná adresa, telefónne Číslo, emaíl prípadne iné osobné údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu s poľsťovatel'om za účelom
priamej marketingovej a predajnej komunľkácie. Tento súhlas ude[uje na dobu  počas trvanľa zmluvného vzťahu s poľsťovateľom a po dobu
3 rokov od ukončenia platno6ti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Poistník berie na vedomie, Že tento súhlas má prednosť pred
námietkou protľ prĺamemu  marketĺngu, ak ju doteraz uplatnil, a Že ho môže kedykol'vek odvolať

H  súhlas poistníka s poskytnutím osobných údajov na marketľngové účely

Elektronickó komunikóciQ (e-mail, telefón):
Uvedením svojho e-maľlu a telefónu  v tejto  poístnej zmluve poistník berie  na vedomľe,  že  poísťovateľ a  poistník, ktorý je fyzickou osobou  -
nepodnikateíom,  budú  vzájomnú  komunľkácľu (vrátane dokumentov) týkajúcu sa'
-tejto poistnej` zmluvy,. ako aj
-všetkých existujúcich a  budúcich  poľstných zmlúv poistníka;

uskutočňovat v elektronľckej forme prostredníctvom  nástrojov elektronickej  komunikácľe,  ktorými sú e~mail a telefón  poistníka, a e-mail
a telefón  poĺs{ovateľa v zmysle Všeobecných  podmľenok elektronľckej  komunikácľe s A\lianz -S\ovenskou  pctisťovňou, a s , (ďalej aj ako

„všeobecné podmienkyw).  Poistník je povinný oznámlf poľsťovate[ovĺ  každú zmenu e-maľlu ďebo telefónu.  Poistník berľe na vedomľe, že
zánľk poľ5tenia podl'a tejto poľstnej zmluvy  nemá za  následok zánik elektronľckej  komunikácie.  Účinky doručenia a ďalšie  podmienky, za
ktoých sa bude uskutočňovať elektronľcká  komunľkácia, vrátane zmeny a zrušenľa elektronickej  komunikácľe, sú  uvedené vo všeobecných

podmíenkach

V prípade zrušenľa Elektronickej komunikácie poistníkom a potreby zasíelania dokumentov v listinnej  podobe zo strany poľsťovatela

(poštou na korešpondenčnú adresu  poľstníka) má poisťovate{ právo spoplatní{ takto zasľelané dokumenbĺ, a to v súlade so sadzobníkom
uverejneným na webovom sídle poisťovateľa.

Žiadosť o uzatvor®nie Dohody o zľiadení Allianz Konta (Allianz Konto):
Poistník, ktorý je fyzĺckou osobou -nepodnikatel'om, označením políčka záujmu o zríadenie Allianz Konta a odsúmasením návrhu žiada
o zríadenie služby Allianz Konto. Návrh dohody o zriadení Allíanz Konta (dálej aj ako „dohodď) bude po uzatvorení tejto poľstnej zmluvy
zaslaný v elektronľckej podobe na e-maľl poistnfl<a. Dohoda sa uzatvára vyjadrením súhlasu poistníka so znením jej návrhu, a to prvým
úspešným  prihlásením sa do Allľanz Konta  použľtím  prihlasovacích údajov zaslaných  na e-maľl (Ídentifikačný kód) a telefón  poístníka

(heslo), Podmienky, za ktorých bude služba Allianz Konto podl'a dohody na základe tejto žíadosti poskytovaná, ako aj spÔsoby jej zmeny
a zrušenľa, sú  uvedené vo Všeobecných podmľenkach elektronickej.  komunikácie s Allianz -Slovenskou  poist'ovňou, a.s

označte v prípade záujmu o zrľadenľe Allianz Konta

Poľstník  odsúhlasením  návrhu  potvrdzuje,  že  bol  pred  uzavretím  tohto  návrhu  oboznámený  s jej'  obsahom,  a  že  v  pÍsomnej  forme
obdržal lnformácľu  pre spotrebľtela  pred uzavretim zmluvy na dľa[ku, ktoré tvoria súčasť poľstnej zmluvy ako jej  prílohy.

Počet príloh           Poznám ky

Predajca

Zdroj obchodu

Získate [ské číslo
oprávneného zástupcu
poľsťovate[a  1

00013739

MA číslo spolu pracovníka

Telefón

•    .`.'      `   ..`

Allíanz -Slovenská  poľsťovňa, a.s.
Juraj  Dlhopolček,  MSc.
Člen predstavenstva

Priezvisko a meno / obchodné meno

(.:_.t-

Allianz -Slovenská  poisťovňa, a.s,
Ing.  Jozef  Paška

Člen predstavenstva

Štefan Filip

Pnezvisko a meno spolupracovníka

FÍIÍpštefan

Získate[ské číslo oprávneného zástupcu poĺsťovate[a 2

+421905316133 T ... TTT_
stefan.filip@os.allíanz.sk

lnformáciu  potrebnú pre realizáciu platby prvého poístného dostanete od oprávneného zástupcu  poľsťovateťa.
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