
Číslo návrhu:

EI
Návrh na uzavretľe poistnej zmluvy

Návrh zmeny poistnej zmluvy

1111111111111111111111111111

9860976534

Príloha k poistnej zmluve

(č. návrhu / č. zmluvy)

Číslo rámcovej  zm{uvy

E  oprava chybných údaJoV V Po,StneJ zmluve    zamestnDáTvätkeó,: E      DT -k,ÓžszkaaTe::í:ač:sC,g

Poistenie vozidiel MOJE AUTO
Poisťovate[

Poistník
Rodné číslo / lčo

Pr;ezvisko /

obchodné meno
Meno

Allíanz -Slovenská poisťovňa, a.s., Dostoj.evského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO. 00151700,

lč  DPH:  SK2020374862, zapísaná v obch.  regľstrí Okresného súdu  Bratľslava  1, odd :  Sa, vložka č  196/8

00319694 Telefónne Číslo +421918438870

Obec Záhorce

Ľt:::Led |                  | T+teu::: -
Adresa trvaLého pobytu / sídLa / miesta podnikania (ak je poistník podnikajúca FO)

Krtíšska

Záhorce

E-maĺl

Poístník je:

starosta

zahorce.sk

FO H     PO E      podnľkajúcaFO ]      platĺte[DPH  E      PEO*(vyplnľťvprípade,akjepoistnkpEo)E

DopLňujúce údaje k podnikqjúcej FO

Prľezvĺsko

Meno

Ullca

Obec

Dátumnarodenia  H.  ].  l                 1

súp.č.I                                            lorč    l                                   1

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

Rodné Číslo / lčo

Priezvľsko /

obchodné meno

Meno

Ulľca

Obec

psč  l                                       1

pEo*(vyplniťvprípade,akjevlastníkvozľdlapEO)E

TJtä:8:d l                  I Ľteu::: -
súpČ I              lor.Č, -

Dľžite[ vozidla (vyplní sa v prípade, akje odlĺšný od osoby poistnĺka)

Rodné číslo / lčo

Prľezvisko /

obchodné meno

Meno

UIÍca

Obec

psč  l                                         1

PEO*(vyplnĺťvprípade,akj.edržítel`vozidlapEO)]

Ľt:::Led l                   l Ľteu:Š: -
súp.č -or.č. l          1

psč  l                                         1

* Politicky exponovanä osoba v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
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ÔOUJ/OJJ4

Kontaktnó adresa poistníka (vyplní sa v prípade, akje odlišná od adresy poistnĺka)
Pnezvľsko /

obchodné meno
Meno

Ulica

Obec

Ľt:::Led  l                                  l Ľteu:::   l                      1

Zdvihový objem valcov (cm3)

Farba

Výkon motora  (kw)     |75                             |                             Druh  palľva

Najvčičšľa  prípustná celková  hmotnosť (kg) početmľestnasedenie(sedadiel)E]

Novévozid[o      E                                                                                          Dátumprevzatľa     E.

Poistnľk vozidlo poľsťuje pre nasledujúce druhy použitľa

B§   bežnáprevódzka   E   panc,erovévoz\dLO    H  tax,s,užba                   H  autopožľčovňa              E  h,stor,ckévozdb

E   vozidlo s prävom prednostnej j.azdy                  ]  nebezpečný náklad  [   historícké vozidlo so zvláštnym EČvtypu H
vozľdlo používané na poľnohospodárske alebo lesné práce

Koefľcient za druh použitia vozľdla   E

Počet krúčov / ovLódačov (ks) od vozidLa     E                                       Počet zabezpečovacích zariadení  E

-násobok

poísteníe                                     Comfort       E            p[us          H           Extra          E
Limit poistného plnema  PZP')   v EUR

pre poškodenie zdravia alebo usmrtenie (bez ohťadu na počet zranených, resp  usmrtených)

pre  poškodenie iného vozidla, poškodenie, zničenie alebo stratu  vecľ,  ušlého zisku, vzník
nákladov spojených s právnym zastúpením (bez oh[adu na počet poškodených)

Úrazové poisteme pre                        voďča (zákiadné)  H

prípad smrti následkom  úrazu

prípad trvalých následkov úrazu

Finančná strata2)

Asľstenčné služby

dojednáva sa

základné

II

•ax1
5240000

1050000

voďča a prepravované osoby trozšírené,   EE

poistná suma na  1 sedadlo v EUR

poľstná suma na  1 sedadlo v EUR

nedojednáva sa

12000

rozšírené EE                      vínku[áďa poístného p,nen,a     E

Poistná suma
Dojednáva sa maxĺmálna výška  poistného plnenia  z jednej  pďstnej  udalosti  krytej  poľstením vozidla vo výške  150 000 EUR, ak
nie je uvedená  "Poĺstná suma (cena) vozidla  určená  poistnĺkom",

Poistná su ma (cem) vozidla určená poľstníkom

Cena vozľdlaje uvedená s DPH, ak nieje                   Cena vozidla
krížikom označené „Cena vozidla bez DPH"                      bez DPH

1 8 068

Kód  vozľdla

Poistná suma povinnej výbavy v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými pľedpismi je 200 EUR.

:)p,:#Sáz#:ä:äíepdoá;:ednh::g,dapko,vee2anšoksrt[nzuatéškpooqčá:fes3nba9Jaúspare#,gtzek:éu,FFbt3rvoovz:äFoľ?tzá#ap,rF3s:,upedopo,steman,eJe

staršie ako ó  mesľacov od  1. evidencie (pridelenie evidenčného Čísla) alebo prvého použítia ako nového vozľdla (podťa toho,
čo nastalo skôr).
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Doplnková

výbava vozidla

Poistná suma pre batožinu je stanovená vo výške 1200 EUR. Poistné plnenie za jednu vec je max. 200 EUR.

Spoluúčasť           100E        200H   lná]%,|                            |EUR       inďvľduálnasadzba],]%

Škodový priebeh:
PZP

EI Poisťovate[ prľznčiva  bonus vo výške

Poľsťovate[ uplatňuje malus vo výške

:r::::ľvéá=::t::iaoág::::t:rYe::;Í:uvmes,acochH

Pre zasklenie sa dojednáva spoluúčasť vo výške 100 EUR

Územná pLatnosťEurópa  E    SR+ČR E

Poistovateť priznóva bonus vo výške

Za každú rozhoduj.úcu  udalosťj.e pďsťovate[ oprávnený uplatniť malus -zníženie prľzncmého bonusu   Malus sa uplatňuje od
najbližšieho výročného dňa  po rozhodujúcej. udalosti. Výška malusu je závislá od  počtu  rozhodujúcľch  udalostí vjednom
poistnom  roku, ak nastali  počas účľnnosti  poľstenia,

Za jednu  rozhodujúcu  udalosť uplatníme zníženľe o  10 % naj.viac však na 0 %. Za  dve rozhodujúce udalostľ  uplatnĺme zníženľe
o 25 %, najviac však na 0 %  Za trľ a vľac rozhodujúcich  udalostí, närok na  bonus zaníká.  Rovnako  nárok na  bonus zanikä, ak
Škodu spÔsobí vodľč pod vplyvom  návykových  látok alebo liekov alebo sa odmietne  podrobiť vyšetreniu  na  ľch zistenie.
Pďsťovatel má právo započítať aj rozhoduj.úce udalost! z uplynulých poistných rokov, za ktoré ešte nebol uplatnený malus.

Zlavy vzťahuj.úce sa len na PZP _` `_1 Ostatné zťavy

1                                                                                                                                                                        11                                                                                                                                                                         11                                                                                                                                                                         1

Ročné poľstné PZP po uplatnení bonusu  a zliav v EUR
Začiatok poistenia baLíka COMFORT vrótane PZP:H.H mEI
Začiatok poistenia dojednaného baLíka:

IEu 11 E,H
Z::Í:;°pkoŤsčtí:enj°zS#,uvy  1 . I . -
Ročné poistné za ostatné poľstenľa zahrnuté v balíku  po zohľadnení bonusu a zliav v EUR vrátane

8:ľs:ezn?e°'Sten'::dobuneurčm E    nadobudo H . ] . -
Ročné poistné za dojednqný balík po zoh[adnení bonusu a zliav v EUR.

sp,ótkypoistného              ročnéE      po,ročnéE    štvrťročnéE

Lehc>tné poľstné za dojednaný balík v EUR

EI

H
H

spôsob p,atenía   bežné po,stné EE          jednorazovépojstné H

Prvé poistné         bankovým prevodom   E                             vhotovostí                    E

Ďarsie poistné      bankovým prevodom   E                            SEPA ĺnkasom zúčtu    E

V prípade výberu možnostl "SEPA ínkasom z účtu" je potrebné doruäť poisťovate[ovi vyplnený a podpísaný "Mandát na ľnkaso v SEPA"

Prvé poistné spoLu v EUR

Poistenie sa  riadi  poistnými  podmienkcmi s názvom  "POISTENIE VOZIDLA -SPR!EVODCA POISTENÍM" zo dňa  15  01   2021
a  "OCEŇOVACIE TABUĽKY" zo dňa 01. 012016 vydaných poisťovate[om.

*Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8°/o v zmysle zákona Č. 213/2018 Z.z, o danľ z poľstenľa a o zmene a doplnení nľektorých zákonov.
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5ĎOU510.SL.
Poľsťovate[ a  poistník sa  dohoď,  že okamľhom  začľatku  poistenia  pod[a tohto  návrhu  na  iizavretľe  poístnej  zmluvy zanľkne  poľstná

zmluva č. uzavretá meclzí zmluvnýmľ strcmami  Nespotrebované poľstné bude vrátené na:

ETrvaiú adresu pobytu/sídia        E Bankovýúčetč

ťši!jííske:iesú#iías::ií::návrhuvyjadrujesúhiassúmtonávrhomnauzavretľepoistnejzmluvypoľstníkodsúhlasenímnávrhu
potvrdzuj.e, že bol s obsahom poístných podmienok, ktorými sa poistenľa dojednané prostredníctvom tohto návrhu  na uzavretie
poístnej zmluvy riaďa, oboznámený pred odsúhlasením návrhu,  Poistník odsúhlasením návrhu  potvrdzuj.e, Že  bol oboznámený
a zároveň obdržal v písomnej forme údaje v zmysle ustanovenľa § 792a zákona Č  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znenĺ
neskorších  predpĺsov
Poistník berie na vedomíe, že poistné podmľenky, ktorýmľ sa riaďa  poistenľa dojednané prostredníctvom tohto  návrhu  na  uzavretie
poľstnej zmluvy, sú mu v písomnej podobe k ďspozíďí na webovc)m sídle poľsťovate[a www.allianzsp.sk ako aj  na predaj.ných
mľestach  pc>ľsťovate{a.
Poistník odsúhlasením návrhu potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravďvé a nezamlčal Žíadnu skutočnosť tykajúcu sa poľstenia
dojednaného prostredních/om tohto návrhu na uzavretĺe poistnej zmluvy, Že vozľdlo nľeje používané na ľné účely ako je uvedené v tomto
návrhu na uzavretie poľstnej zmluvy, že je vybavené poľsťovate[om vyžadovanýmí zabezpečovacímĺ zaríadenľamľ a okrem uvedených
kťúčov a ovládačov od vozľdla Žiaden ďaBí kl`úČ ani ovládač od vozidla prľ nadobudnutí vozidla neobdržal a anľ nemá k dľspozícii

Poistná zmLuva je uzatvorená okamihom odsúhLasenia tohto návrhu poľstníkom (akceptáciou). Lehota na odsúhlasenľe tohto
návrhu trvá do 24. hoďny (24:00) dňa „Začĺatku poistenia doj`ednaného balíka", ak sa takyto deň zhoduje s „Dňom vyhotovenľa tohto
návrhu",  inak trvá do 24. hoďny (24:00) dňa, ktorý bezprostredne predchódza dňu „Začľatku  poĺstenĺa dojednaného balíka"

Za odsúhlasenie tohto návrhu poístníkom sa považuje konanľe, ktorým  poístník v linku (hypertextový odkaz na webovú stránku)
k tomuto  návrhu poistnej zmluvy, ktorý poľsťovateľ doručĺ na e-maíl poístníka, zadá kód, ktorý poisťovateĽ doručí na telefónne číslo
poĺstníka, a následne takto zadaný kód potvrdí klikom na tlaädlo ,,Akceptovať". Poistenie začína okamihom odsúhlasenia návrhu
poistníkom, nie však skôr ako dňom, hodinou a minútou uvedenými v časti „Začiatok poistenia dojednaného balíka".

ľepbrjä:duez'ažá:ráevnT:::#t::čú#s:::ýb:čdaesvarárit::::VéhotenajehoodsúhLasenie,pLatnosťnávrhuzanikne,poistnázmLuva

Poľstník odsúhlasením návrhu  berie na vedomľe, že poisťovateľ mu v prípade riadnej akceptáďe tohto návrhu  na  uzavretie poľstnej
zmluvy doručí ako pÍsomné potvrdenie o uzavretí poístnej zmluvy poistku s potvrdením o poľstení a zelenou kartou a poľstku pre
ostatné dojednané poistenĺa. Poĺstník odsúhlasením návrhu  berie na vedomľe, že po zánĺku poistnej zmluvy patrí poisťovateľovi
poistné až do výšky 100 % ročného poistného prĺslúchojúceho za asistenčné služby. Poĺstovatel bude v takom prĺpade poľstníka
ľnformovať o výšky poistného za csistenčné služby,
Poľstník odsúhlasením návrhu  potvrdzuje, že si je vedomý, Že potstné v tomto návrhu je kalkulované vrátane  peňažného plnenia
v zmysle §32 zákona č.186/2009 Z. z. o fľnančnom sprostredkovaní a fínančnom poradenstve a o zmene a  doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.  Peňažné plnenieje stanovené v zmysle Zákona  NR SR č.18/199ó Z  z  o cenách v znení
neskorších  predpisov.
Pokia[ je tento návrh na uzavretie poistnej zmluvy predmetom verejného obstarávania, poľstník odsúhlasením  návrhu vyhlasuje, Že
v rámcí tohto zrealľzovaného verejného obstarávania vykonal opatrenĺa  potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu  záujmov, ktorý by
mohol narušiť alebo obmedzĺť hospodársku súťaž alebo porušíť príncíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania
v zmysle iist. § 23 ods.1 zákona Č. 343/2015 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nľektorých zákonov v znení
neskorších  predpisov
Poistník vyhlasuje a odsúhlasením návrhu  potvrdzuj'e, že níe je osobou s osobitným vzťahom k poľsťovateťovi v zmysle platného
zákona o poľsťovníctve. V prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdľvé, berie na vedomíe, že tento návrh je v zmysle § 71 ods.1 platného
zákona o poľsťovníctve od počľatku neplatný.
Poistník zároveň  berie na vedomĺe, že prostredníctvom tlačľva s názvom "Poľstenľe vozidĺel MOJE AUTO" môže vykonať aj zmeny
poľstení dojednaných v rámci Poístenia vozíďel MOJE AUTO  Zmena v takomto  prípade nadobudne účľnky až na základe písomného
oznámema akceptácie návrhu zmeny poisťovateľom.

Poistník odsúhlasením návrhu vyhlasuje, že bol pred uzatvorením  poístnej zmluvy oboznámený s obsahom Všeobecných podmĺenok
elektronľckej komunikácie s Allĺanz -Slovenskou  poĺsťovňou, a.s., a súhlasí s ich poskytnutím v podobe, v akej mu  poisťovateľ poskytne
poistné  podmľenky, Všeobecné  podmíenky elektronickej  komunľkácľe s Allľanz -Slovenskou  poľsťovňou, a.s. sú  dostupné  na webovom
sídle poisťovate[a.

5#ut}nľS%nnáty3tÉhh,#knuapššfs!eynnéahšovzág,láíaktaož:s:3:ék;gšragduezn%r:áí,opzĺJi:nzeáznmal#nätgásáo:fot3'tTéôhžáfpo?#:ťávrrue,tíkpooríéthnoeJ
súčasťou  bude aj informácia, či poškodený ďelje alebo nie je poistením krytý. Za  účelom vykonanĺa obhliadkyje poistník povinný
poskytnúť poisťovateíovľ  potrebnú súčľnnosť.

Poľsťovateľ a poľstník sa dohod[i, že akje voziďo používané na iný druh použitia ako ten, pre ktorý je poľstenie dohodnuté, má poisťovateľ právo
na zmluvnú pokutu vo výške štvornásobku  poistného za poistenie vozidla pre bežnú  prevádzku, a to odo dňa, kedy podľa nášho zistenia došlo
k inému druhu použitía vozidla, ako bolo dohodnuté, do dňa konca poistenia alebo do dňa zmeny výšky poistného v poistnej zmluve, podťa
zľsteného druhu  použĺtĺa vozíďa a podľa toho,  ktorá skutočnosť nastane skôr.  Poľstníkje poľsťovateľovľ takúto zmluvnú  pokutu  povľnný zaplatit'.

Sp racúva nie osobných údcLiov:
Poisťovateť v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu  osobných údajov poskytuje poľstníkovi  nasledovné
informácľe o spracúvaní osobných údajov:
Kto je prevódzkovate ľom?
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je prevódzkovateľom osobných údajov poisťovate[
Kontaktné údaje poisťovateľa uvedené v záhlaví poistnej zmluvy sú zároveň kontaktnýmľ údajmľ zodpovednej osoby.
Ako a na aký účeL získava a spľacúva poisťovateľvaše osobné údaje?
Účelom spracúvania osobných údajov klľentov (poistníď a poistení), ich zástupcov, poškodených a  Íných oprávnených osôb (ďalej aj

llmlllllmllllllllllllllllllllmmllmllllllllll"
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ÔOU,,03J4
ako „dotknuté osoby`? je naj'mä výkon poísťovacej činnosti poďa  platného zákona o poľsťovníctve (napr. uzatvorenľe poistnej` zmluvy,
správa poistenia, ochrana a domáhanľe sa práv poisťovatela),  predchádzanie a odhaľovanie poľsťovacích podvodov alebo
marketĺngovy účel. Právnym základom spracúvanľa je najmä platný zákon o poisťovníctve, ľné osobľtné právne  predpisy alebo
súhlas dotknutej osoby. Podrc>bný zoznam účelov a právnych základov spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
Uzatvorenie poľstnej zmluvy je dobrovo[né, avšak osobné údaje na tento účel je dotknutá osoba v zmysle platného zákona
o poisťovníctve na žíadosť poisťovateľa povľnná  poskytnúť  Poskytnutie osobných údajov je podmenkou  uzatvorenľa poľstnej zmluvy.
V prípade neposkytnutľa týchto osobných  údajov je poísťovatel oprávnený cjdmľetnuť poistnú zmluvu  uzatvorľť
Osobné údaje získava poľsťovateľ prľamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľcjv a tretích strán,
ktorých podrobný zoznam je možné nájsť na webovom sĺdle poľsťovateťa.
Osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely spracúva  poľsťovateľ len na základe súhlasu  dotknutej osoby, ktorý môže
dotknutá osoba kedykol'vek odvolať.  Marketíngovým účelom je Činnosť poisťovatera spoČívajúca v priamom marketingu -najmčI
ponuka produktov vrátane profľlovanla (cľelená marketingová ponuka), zasĺelanie novľnľek (newsletter) alebo  informovanie
o možnostľ  prľhlásľť sa  do súťQže organľzovanej  poľsťovateťom
Aké osobné údaje bude o vás poisťovateľ spracúvať?
Zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený v platnom zákone o poľsťovníctve, pod[a  ktorého j'e poísťovateť
oprávnený sprat;úvať najmä: meno,  prľezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné Číslo, ak je prľdelené, dátum narodenía, Štótna
príslušnosť, druh a Číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzľckej osoby zastupujúcej právnľckú osobu, ako aj adresu  míesta podníkania,
ak Íde o fyzickú osobu, ktorá je podnikate[om,  predmet podníkania a označeníe úradného registra alebo ľnej úradnej evľdencľe,
v ktorej je zapísaný tento podníkateL a Číslo zápĺsu  do tohto regľstra alebo evľdencie,. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu
elektronickej pošty;  doklady a údaje preukazujúce: schopnosť klienta splnľť sľ záväzky z poĺstnej zmluvy; požadované zabezpečenľe
záväzkov z poľstnej zmluvy; oprávnenľe na zastupovaníe, ak ide o zástupcu,. splnenľe ostatných požľadcMek a  podmienok na
uzavretľe poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené platným zákonom o  poľsťovníctve alebo osobitnýmľ predpismi alebo ktoré sú
dohodnuté s poĺsťovateľom
Na poľsťovacie účely a v súlacle s p[atným zákonom o poisťovníctve a  platným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym
základom spracúva poisťovateť osobné údaje, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov
považované za osobitnú kategórľu, a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na posúdenľe rízika prľ
uzavretĺ poistnej  zmluvy, zistenľe rozsahu  povľnnosti  poskytnúť poistné  plnenľe z  poistných  zmlúv a  lľkvidáciu  poistnej`  udalostí
Vykonáva poisťovaterv súvislosti s poisťovacím účelom profilovanie?
Poistovate[je v zmysle platného zákona o poisťovníctve alebo ľných osobítných právnych predpľsov oprávnený vykonávať profílovaníe
súv.Ľ;ľace s poisťovacím účelom, najmä upľsovaním rizík (underwrľting), posudzovaním Škodovostí v rámci predzmluvných vzťahov alebo na
účely predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poístný podvod alebo iné obdobné konanie
DÔsledkom profilovanľa môže byť najmä odmietnutie uzatvorenia poľstnej zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanľe rľzík, predchádzanie

poistnym podvodom) alebo zohladnenľe škodovostľ v úprave zmluvných podmenok
Kto bude mať prĺstup k vašim osobným údqjom?
Osobné údaje dotknutých osôb môže poľsťovate[ v zmysle plcmých právnych predpisov poskytnúť/sprístupníť príjemcom, ktorí majú
postaveníe samostatných prevádzkovateťov, a to najmä súdom, orgánom čľnným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci,
advokátom, správcom, znalcom  alebo  iným poÍs{ovnľam alebo poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorými sú
najmä finanční agenti, obchodní zástupcovía, zmluvné servĺsy, spoločnostľ zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo
spoločnosti zabezpeču júce vymáhcmľe poh(adávok  Poclrobný zoznam príjemcov je možné nájsť na webovom sídle poisťovate(a.
Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?
Osobné údaje dotknutých osôb spracúva poisťovate[ v krajinách Európskeho hospodárskeho prĺestoru (ddlej aj' ako „EHP'), ale aj mimo
neho, a to prijemcami podťa predchádzajúceho odseku. Vždy, keď poľsťovate[ uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na
spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skuphy Awanz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravľďel skupiny
Allianz (Allianz Prľvacy Standard), ktoré stanovujú  primeranú úroveň ochrany osobných údaj'ov a sú právne záväzné pre všetky
spoločnosti skupiny Allianz. Závazné vnútropodmkové prcMdlá skupiny Allianz a zoznam spoLočností skupiny Allíanz je/bude možné
náusť na webovom sídle poisťovateĽa. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravľdlá skupíny Allianz alebo výnmky pre osobitné
sľtuácľe prenosu  pod[a platných právnych predpľsov upravuj.úcľch ochranu osobných údaj`ov, uskutočňuje poisťovatel prencis osobných
údajov mľmo EHP len na základe Štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovate[ov ľné
prľmercmé zóruky v zmysle platných právnych predpísov upravuj.úclch ochranu osobných údajov
Aké sú vaše próva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
V zmysle platných právnych predpľsov upravujúcľch ochranu osobných údajov má dotknutá osoba: právo na pristup k jej osobným
údajom a právo získať potvrdenie o tom, Či sú o nej spracúvané osobné údaje; próvo kedykoľvek súhlas odvolať;  právo žľadať opravu

gs?kbt:g`ízdáa:ieuvo:?ebk|ĺg:ľčkde%oovágba:vg:raá%mp%gi?ťbanžýncohsí:aÉ:Yšťgtaá:g[äQaiebbTendaz3:áedsnpáaoccuhvr:nL:g;gg##'gYST:á::sztseíať
republľky,  Popľs spôsobov a podmíenok uplatnenia žiadostľ dotknutej osobyj'e možné nájsť na webovom sídle poisťovate[a.
Ako môžete namietQť voči spracúvaniu vašich osobných údqjov?
V zmysle platných právnych predpísov upravujúcĺch ochranu osobných  údajov má dotknutá osoba právo namietat' protĺ spracúvaníu
osobných údajov a žiadať ukončenľe spracúvania osobných údajov, ak poisťovate[ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na
právnom základe oprávneného záujmu  poľsťovate[a alebo na  právnom základe plnenľa úloh poľsťovate[a  realizovaných vo
verejnom záujme alebo prľ výkone verejnej moci zverenej poisťovatel'ovi  Toto právo môže dotknutá osoba uplatniť rovnakým
spÔsobom ako ostatné práva uvedené v predchádzajúcom odseku.
Ako dlho uchovóva poisťovatervaše osobné údaje?
Doba spracúvama osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poľsťovníctve najmenej v d[žke 5 rokov odo dňa skončenľa
zmluvného vzťahu s klientom  Podrobný zoznam doby spracúvania je možné nájst` na webovom sídle poisťovateľa
Ako často aktua Lizuje poisťovater toto ozr`ámenie?
Aktuálne zneníe ľnformačnej povľnnostĺ v podobe oznámenľa o spracúvaní osobných údajovje možné nájsť na webovom sídle poistovate[a.
Vym±senie poistníka k spracúvaniu osobných údajov:
Poístník odsúhlasením návrhu  potvrdzuje, Že mu bo{Í poskytnuté ľnformácľe vyplývajúce z platných právnych predpísov
upravujúcich ochranu osobných údajov, Uvedené informácie sú  uvedené aj na webovom sĺdle poisťovateía.  Pre prípad, že
poístník uvíedol osobné  údaje Ínej osoby zároveň potvrdzuje, Že táto osoba mu  udelíla  predchádzajúci písomný súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov poist'ovateĽom  na  účely pc>d[a  platného zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je
povinný preukázať poísťovateľovľ kedykoťvek na j.eho žíadosť, že ďsponuje uvedeným pÍsomným súhlasom tejto osoby.
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Poľsťovate[ má právo osloviť poistníka   na  účely prľameho marketingu.  Protľ  používanľu  osobných  údajov na  účely prľameho
marketingu je možné zo strany poľstnĺka kedykolvek namietať

E:oá;%Ítinogzunazčáernoí,eáos|:g3eoáíškma,;äotdoshúo|'žéeunzíFtvnoár##nnaoT:;tpaoFsrt:té,pzomu,žuívvyand:doesoptrsýť:taútdeťgpvänt%vúnčee:yppä:nmeen)o
spracúvať osobné údaj.e na účely priameho marketingu, ak poľstník znovu neuveďe svoju  námíetku

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely:
Pre prípad, ak sa poľsťovate[ pn priamom marketingu nemôže spoliehať na svoj oprávnený záujem, poľstnĺk označením
políčka súhlasu a  odsúhlasením  návrhu  dáva  poľsťovate[ovi súhlas so spracúvaním  svojich osobných  údajov v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, dätum narodenia, kontaktná adresa, telefónne Číslo, emaľl prĺpadne iné osobné údaje týkaj.úce sa
zmluvného vzťahu s poísťovateťom za účelom pnamej marketingovej. a predaj.nej komunľkácie  Tento súhlas udeťuje na dobu
počas trvanľa zmluvného vzťahu s poľsťovate[om a  po dobu 3  rokov od  ukončenľa  platnosti všetkých zmluvných vzťahov
s poisťovate[om.  Poistník berľe na vedomľe, že tento súhlas má  prednosť pred  námietkou  proti pnamemu  marketľngu, akju
doteraz up{atnil, a že ho môže kedykol'vek odvolať

súhlas poistníka s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely

Elektľon ícká komunikócia (e-ma il, telefón):
Uvedením svojho e-mailLt/a telefónu v tejto poistnej zmluve poľstník berie na vedomie, že poľsťovateť a poistník, ktorý je fyzickou osobou -
nepodnikateľom, budú vzájomnú komunikáciu (vrátane dokumentov) týkajúcu sa:
-tejto poístnej zmluvy,. ako aj
-všetkých exístujúcich a  budúcich  poistných zmlúv poistníka;

uskutočňovať v elektronickej forme prostredníctvom  nástrojov elektronľckej  komunikácľe,  ktorými sú e-mail a telefón  poistníka, a elmaľl
a telefón poisťovateťa v zmysle Všeobecných  podmienok elektronľckej  komunľkácľe s Allianz -Slovenskou  poľsťovňou, a s., (d'a\ej  aj ako

„všeobecné podmenky").  Poistník je povľnný oznámiť poľsťovatel'ovi  každú  zmenu e-maľlu alebo te{efónu.  Poľstník berľe na vedomie, Že
zánik poistenľa  podľa tejto poĺstnej  zmluvy nemá  za  následok zánik elektronickej  komunikácie  Účinky doručenia a ďalšie  podmienky, za
ktorých sa bude uskutočňovať elektronľcká  komunikácia, vrátane zmeny a zrušenia elektronickej.  komunikácie, sú  uvedené vo všeobecných

podmienkach.

Žiadosť o uzatvorenie Dohody o zriadení Allianz Konta (Allianz Konto):
Poistník, ktorý j.e fyzickou osobou -nepodnikateľom, označením políčka záujmu o zriadenie Auĺanz Konta a odsúhlasením návrhu Žiada o
zriadeníe služby Allianz Konto. Návrh dohody o zrĺadení Allľanz Konta (ďalej aj ako „dohoda| bude po uzotvorení tejto poistnej zmluvy
zaslaný v elektronĺckej podobe na e-maľl poĺstníka. Dohoda sa  uzatvára vyjadrením súh{asu  poľstníka so znením jej  návrhu, a to prvým
úspešným prihlásením sa do Allľanz Konta použľtím prihlasovacĺch údajov zaslaných na e-mail (Ídentífikačný kód) a telefón pďstníka
(heslo). Podmĺenky, za  ktoých bude služba Allĺanz Konto podľa dohody na základe tejto žiadosti po6kytovaná, ako aj spôsobyjej zmeny a
zrušenia, sú  uvedené vo Všeobecných  podmľenkach elektronickej  komunikácíe s Allľanz -Slovenskou  poistovňou, a.s,

HoznačtevprípadezáujmuozriadenľeAllianzKonta

Poľstník odsúhlasením návrhu potvrdzuje, že bol pred uzavretím tohto návrhu oboznámený sjej obsahom, a že v písomnej
forme obdržal lnformáciu  pre spotrebite[a pred uzavretím zmluvy na ďa[ku, ktoré tvorľa súčasť poľstnej zmluw ako jej prílohy

Deň vyhotovenia návrhu na uzcivretie poistnej zmLuvy:

m

Počet príloh           Pozná m ky

Dokument boL vyhotovený na základe ponuky zo dňa:H.E

Predajca

31613489

Zdroj obchodu

Získateťské Číslo
oprávneného zástupcu
poisťovateťa 1

00013739

MA čĺslo spo lu pracovníka

Telefón

.`..-.`

Allianz -Slovenská poísťovňa, a.s.
Juraj  Dlhopolček,  MSc.
Člen predstavenstva

Prľezvľsko a meno / obchodné meno

t.r..
Allíanz -  Slovenská  poľsťovňa, a.s.

lng. Jozef Paška
člen predstavenstva

Štefan Filip

Priezvľsko a meno spolupracovníka

Fi,ipštefan

Získateťské Číslo oprávneného zástupcu poisťovateťa 2

+421905316133 L..L
stefan.filip@os.allíanz.sk
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