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Skupinové rjrazové poistenie pre školy
Poisťovatel' Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 8'| 5 74 Bratislava 1, lČo: oo 1 51 70o,

lČ opu: 2o2o3?4862,zapísanáv obch. registrĺokresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vložka č. 196/8

Typ školy: K o'bežná B: športová
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Poistený subjekt (škola) (vyplnĺ sa v prípade, ak je odlišný od osoby poistníka)

Typ školy: A: bežná B: športová
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Poistená osoba Poistenou osobou je osoba zaradená do okruhu poistených osôb definovaného nižšie.

oprávnené osoby Po úmrtĺ poistenej osoby má nárok na výplatu poistného plnenia osoba určená občianskym
zákonnĺkom 5 817 ods. 2 a 3.

Deň uzawetia poistnej zmluvy

Spôsob platenia

Začiatok poistenia (najskôr nasled ujúci
deň po dni uzavretia zmluvy)

Koniec poistenia (najbližšie nasledujúceho
školského roka po dni uzavretia zmlur,y)

jednorazové

poštoým
peňažným
poukazom

lnkasný doklad číslo

Prvé poistné
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Úrazové poistenie podlb tarifo 1UP

ohuh poistených osôb')

ffi všetci žiaci školy

všetci žiaci jednej
triedy/fakulry

všetci Žiaci tried/fakúlt

žiaci podl'a zoznamu

! tamestnanci podl'a zoznamu

Vezia poistného
kytia'r

a
označte triedu/
fakultu

podlä zoznamu

podlä zoznamu

9983560569

Poistné/losoba Početpoistených
osôb')

Poistné v EUR

W ,]ú3

podlä zoznamu

podlä zoznamu

podla zoznamu

podlä zoznamu

podl'a zoznamu

podlä zoznamu

Poistné spolu W
') označte jednu z možností
ul yyplňte v súlade s ZD UP_školy
:l podl'a evidencie v deň uzavretia zmluvy

Ęhlásenie poistnĺka a poisteného subjektu:
výhlasujem, že som bol pred uzavretĺm poistnej zmlurĺy oboznámený s obsahom Všeobecných poistných podmienok pre

úiazové poistenie _ A (VPP U-A) schválených dňa 1 .7 .2015 a Zmluvných dojednaní pre skupinové úrazové poistenie pre

školy schválených dňa 1.7.20'|5 (ZD UP-školy), ktoré sa vzťahujú na túto poistnú zmluvu a fuoria jej neoddelitelhú súčasť

akoJej prĺlohy. Vyhlasujem, že všetky odpovede na pĺsomné otázĘ poisťovatelä ýkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné.

zaróvôň vyhlásujem a svojím podpisom pofurdzujem, že som bol pred uzavretĺm poistnej zmluvy oboznámený s obsahom

a v písomńej forme som prevzal lnformáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy Skupinové úrazové poistenie pre školy.

Spracúvanie osobných údajov:
Poistník/poistený subjekt je povinný poisťovatelbvi posĘtnúť a umožniť získať kopĺrovanĺm, skenovanĺm alebo iným

zaznamenávanĺm osobné údaje, ako aj d'alšie údaje požadované poisťovatelbm v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z.

o poisťovnĺctve a o zmene a doplnenĺ nĺektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov. Poistnĺk/poistený subjekt ýmto
vyhlasuje, že je oboznámený so všet$miskutočnosťamivyplývajúcimi z 5 15 ods. 1 zákona ć.12212013 Z.z. o ochrane

olobnyćh údajov a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov (dälej len ,,zákon o ochrane

osobných údajov"). Poistník/poistený subjekt svojĺm podpisom na poistnej zmluve dáva súhlas, aby si poisťovatel'splnil

oznamovaciu povinnosť podlä 5 15 a $ 8 zákona o ochrane osobných údajov zverejnenĺm znenia tejto oznamovacej

povĺnnosti na svojom webovom sĺdle. Poisťovatel' za týmto účelom na webovom sĺdle zverejňuje zoznam

sprostredkovatel'ov l tretĺch strán, pričom zmena zoznamu je účinná dňom zverejnenia zmeny na webovom sĺdle.

Poistník/poistený subjekt dáva poisťovatelbvi súhlas so sprĺstupňovanĺm/poskytovaním ýchto údajov v nevyhnutnom

rozsahu tretím śtranám a s iclr spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných

udalostĺ, rĺymáhanĺm pohl'adávok a zaisťovniam za účelom zaistenia; súhlas sa udeluje na dobu do vysporiadania všetkych

závázkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prĺpad, že sú v poistnej

zmluve uvódóné osobné údaje inej osoby, poistnĺk vyhlasuje, Že dotknuté osoby, ktoých osobné údaje poskytol, udelili

predchádzajúci pĺsomný súhlas so spracúvanĺm svojich osobných údajov na účely poistnej zmluvy.

Poistnĺk je povinný preukázať poisťovatelbvi kedykolVek na jeho žiadosĹ že disponuje uvedeným pĺsomným súhlasom

dotknuých osôb.

Ęhlásenie poistníka
A-ko poistnĺk vyhlasujem a svojim podpisom powrdzujem, že som bol oboznámený a zároveň som obdržal v písomnej

forme údaje v zmysle ustanovenia $ 792a zákona ć'.4Ol1964zb. občiansĘ zákonnĺk v znenĺ neskoršĺch predpisov.

Poistník súhlasĺ s tym, aby mu poistné podmienĘ, ktoré sa vzt'ahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou,

poisťovatel' poskytol nasledovným spôsobom:

! v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmlurĺy

[i sprĺstupnenĺm na webovom sĺdle poisťovatelä www.allianzsp.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následnéhoĘ stiahnutia alebo tlače.
Poistnĺk berie na vedomie, že v prĺpade, ak neoznačí Žiadnu z rĺyššie uvedených moŽnostĺ posĘtnutia poistných

podmienok, má sa za to, že si zvolĺl posĘtnutie poistných podmienok sprĺstupnením na webovom sĺdle poisťovatelä.
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9983560569
PoliticĘ exponovaná osoba (vyplniťv prĺpade, ak poistená osoba je PEo v zmysle $ 6 zákona č.2g7l2}o8z.r) l)
Poistnĺk prehlasuje, Že si je vedomý že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňaŽného plnenia
v zmysle $32 zákona č. 1 86/2009 Z. z. Cenaje stanovená v zmysle zákona č. 1 8/1 996 Z. z.

Pokial' je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, poistnĺk týmto prehlasuje, že v rámci tohto
zrealizovaného verejného obstarávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoý by
mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princĺp transparentnosti a princĺp rovnakého
zaobchádzania vzmysle ust. $ 23 ods. 1 zákonać.343!2015Z.z.overejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov.Poĺstnĺk vyhlasuje a svojĺm podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona ć..297 ĺ2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou prĺjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnenĺ
niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov poistnú zmluvu uzaviera vo vlastnom mene:

ffiÁno Nie, uzavretá v mene

Počet príloh PoznámĘ

pnezvrs
Podpis a pečiatka steného subjektu, Podpis oprávneného zástupcu

poisťovatel'a (odtlačok pečĺatĘ)

. oprávnenej osoby)
il/l /] ł1/ tsA o'nnl(k? - { ú łrl( a
Zĺskatel'ské čĺslo /} 3 C E
oprávneného zástupcu

(meno, priezvisko a funkcia
oprávnenej osoby)

3ť . lacłą4ą /,/at n ? //1o //8

'L-/A l)/ rL /,rĺ'Ą //(

1 Priezvĺsko a meno / obchodné meno

MAčĺslospolupracovnĺka Priezvisko a spolupracovnĺka

45ą7ł00/ ŕ,)/.C(0/2r?r
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Telefón Zĺskatel'ské čĺslo oprávneného zástupcu poisťovatelä 2

I

lnformáciu potrebnú pre realizáciu platby prvého poistného dostanete od oprávneného zástupcu poĺsťovatelä

Poistné uhrádzajte na účet v Tatra banke, a.s., čĺslo účtu: 262000670U1100, !BAN: sK53 t100 0000 0026 2000 6701,
BlC: TATRSKBX. Ako variabiIný symbol wádzajte čĺslo náwhu poistnej zmluvy alebo číslo poistnej zmluvy z potvrdenia o poistení
(poistky).
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