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Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia
novej poistnej zmluvy. Uveďte dôvod náhrady:

Náhrada poistnej zmluvy číslo

. .

Nová poistná zmluva 

Zmena poistnej zmluvy číslo

uzatvorenej dňa

V prípade dojednania zmeny poistnej zmluvy, uveďte dôvod zmeny:

Poistná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami

vráti poistníkovi 

prevedie na nahradzujúcu poistnú zmluvu

Nespotrebované poistné z nahrádzanej poistnej zmluvy sa:   



Poistník berie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách.
a) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému

poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal. 
b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_kpp
c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
d) Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v zmysle

zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že bol oprávneným
zástupcom poisťovateľa oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním
tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisťovniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie. Súhlas
sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve uvedené 
osobné údaje inej osoby, poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Poistník je
povinný nahlásiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov inej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytol. Práva dotknutej osoby pri
spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči
dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byt splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa."

e)  Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene:       ÁNO,   ak        NIE, v tom prípade je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti
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2194-1/xm-platnosť od 1/2014-tlač I./2014

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy je Sankčná doložka, tvoriaca súčasť tohto súhrnného návrhu poistnej zmluvy. 

Získateľské
číslo 1:

Obchodné 
meno:

MA číslo:

Získateľské
číslo 2:

Obchodné 
meno:

Poznámka:

Priezvisko a meno oprávneného
zástupcu poisťovateľa:

MA meno:

Telefonický
kontakt:

/Podiel na 
provízii [%]:

Ulica a
popisné č.:

Telefonický
kontakt:

Meno: Priezvisko:

Rodné
číslo: /

Obec/
mesto: PSČ:

Preukaz
totož. č.:

Obchodné
meno:

Ulica a
popisné č.:

Sídlo: PSČ:

Titul:

Meno: Priezvisko:

Rodné
číslo: / Preukaz

totož. č.: Titul:

Bydlisko: PSČ:

Bydlisko: PSČ:

štátna 
prísluš.:

štátna 
prísluš.:

č. bank.
účtu:

Obchodné
meno:

IČO/RČ:

Ulica a
popisné č.:

Sídlo: PSČ:

Vedenom
kým: Číslo:

č. bank.
účtu:

Email:

DIČ:

IČO/RČ:

Vedenom
kým: Číslo:DIČ:

Zapísaná: v Obchodnom
registri SR

v Živnostenskom 
registri SR iné

Zapísaná: v Obchodnom
registri SR

v Živnostenskom 
registri SR iné

9872009467

Fincentrum a.s.

Jozef Hulin

00046970

*9872009467*

Materská škola

42348897

2023972863

Hurbanova 247/5

Bytča 01401

Eva Kamasová

Mgr.655812 7026 SJ 749773 SR

Súľov 380, Súľov 01352

Mesto Bytča

00321192

Námestie SR 1

Bytča 01401

UW: Eva Sovova

SR
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ppooiissttnnéé  

JJeeddnnoorraazzoovvéé
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VVyyhhlláásseenniiee  
oopprráávvnneennééhhoo  
zzáássttuuppccuu  
ppooiissťťoovvaatteeľľaa

podpis a otlačok pečiatky poistníka podpis a otlačok pečiatky oprávneného zástupcu 
poisťovateľa

PPooiisstteenniiee  mmaajjeettkkuu .................................................................................. počet príloh: poistné celkom:

Celkové poistné:

%

CCeellkkoovvéé  ppooiissttnnéé  ppoo  zzľľaavvee  ((CCPP))::

Lehotné poistné:ročná splátka
CP

polročné splátky
1/2 CP x prirážka 3%

štvrťročné splátky
1/4 CP x prirážka 5%

Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok a predlžuje sa o ďalší rok, pokiaľ nedôjde k výpovedi poistenia.)

Poistné obdobie: bežný rok kalendárny rok

Poistenie je na dobu určitú do:

Bankovým prevodom V hotovosti - doklad č.:

splátka naraz splátka v splátkach    - 

%Obchodná zľava: %++ Bonus: ==

EUR
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Vznik poistenia / Zmena poistenia od                                                  .               .                            00:00 hodín

PPooiisstteenniiee  ssttrroojjoovv  --  tteecchhnniicckkéé  rriizziikkáá .................................................... počet príloh: poistné celkom:

PPooiisstteenniiee  pprreerruuššeenniiaa  pprreevvááddzzkkyy .......................................................... počet príloh: poistné celkom:

PPooiisstteenniiee  nnáákkllaadduu .................................................................................. počet príloh: poistné celkom:

PPooiisstteenniiee  hhoossppooddáárrsskkyycchh  zzvviieerraatt ........................................................ počet príloh: poistné celkom:

. .

. .

. .

. .

. .

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Výročný deň (deň a mesiac):    

PPooiisstteenniiee  vvoozziiddiieell  aauuttoossaallóónnoovv ............................................................ počet príloh: poistné celkom:

SSttaavveebbnnéé  ppooiisstteenniiee ................................................................................ počet príloh: poistné celkom:

PPooiisstteenniiee  ppllooddíínn...................................................................................... počet príloh: poistné celkom:

PPrrooffeessiijjnnáá  zzooddppoovveeddnnoossťť  zzaa  šškkoodduu  --  lleekkáárrii ........................................ počet príloh: poistné celkom:

PPrrooffeessiijjnnáá  zzooddppoovveeddnnoossťť  zzaa  šškkoodduu  --  eekkoonnoomm..,,  pprráávvnnee  pprrooffeessiiee .... počet príloh: poistné celkom:

PPrrooffeessiijjnnáá  zzooddppoovveeddnnoossťť  zzaa  šškkoodduu  --  IITT .............................................. počet príloh: poistné celkom:

PPrreevvááddzzkkoovváá  zzooddppoovveeddnnoossťť  zzaa  šškkoodduu ................................................ počet príloh: poistné celkom:

ZZooddppoovveeddnnoossťť  zzaa  šškkoodduu  cceessttnnééhhoo  ddoopprraavvccuu .................................... počet príloh: poistné celkom:

.

BBaannkkoovvéé  ssppoojjeenniiee::  SSKK1177  11110000  00000000  00002266  22660000  66770022  BBIICC::  TTAATTRRSSKKBBXX  
PPrree  ppllaattbbuu  pprrvvééhhoo  ppooiissttnnééhhoo  uuvvááddzzaajjttee  aakkoo  vvaarriiaabbiillnnýý  ssyymmbbooll  ččíísslloo  ttoohhttoo  nnáávvrrhhuu  nnaa  ppooiisstteenniiee  ((uuvveeddeennéé  vvyyššššiiee))..  PPrree  ppllaattbbuu  nnáásslleeddnnééhhoo  ppooiissttnnééhhoo  uuvvááddzzaajjttee  aakkoo  vvaarriiaabbiillnnýý  ssyymmbbooll  ččíísslloo  
ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy,,  kkttoorréé  VVáámm  bbuuddee  oozznnáámmeennéé  nnaa  ttllaaččiivvee  PPooiissttkkaa..  BBeežžnnéé  ppooiissttnnéé  jjee  ssppllaattnnéé  pprrvvýýmm  ddňňoomm  ppooiissttnnééhhoo  oobbddoobbiiaa  aa  jjeeddnnoorraazzoovvéé  ppooiissttnnéé  ddňňoomm  vvzznniikkuu  ppooiisstteenniiaa..  VV  pprrííppaaddee  
ddoojjeeddnnaanniiaa  ppllaatteenniiaa  bbeežžnnééhhoo  ppooiissttnnééhhoo  vvoo  ffoorrmmee  rrooččnnýýcchh//ppoollrrooččnnýýcchh  //ššttvvrrťťrrooččnnýýcchh  ssppllááttookk,,  pprrvváá  ssppllááttkkaa  ppooiissttnnééhhoo  jjee  ssppllaattnnáá  vv  ddeeňň  vvzznniikkuu  ppooiisstteenniiaa..  KKaažžddáá  ďďaallššiiaa  ssppllááttkkaa  ppooiissttnnééhhoo  jjee  
ssppllaattnnáá  vv  ddeeňň,,  kkttoorrýý  ssaa  ssvvoojjiimm  ččíísseellnnýýmm  oozznnaaččeenníímm  zzhhoodduujjee  ss  vvýýrrooččnnýýmm  ddňňoomm  ppooiisstteenniiaa,,  aa  ttoo  ddvvaannáásstteehhoo//ššiieesstteehhoo//ttrreettiieehhoo  mmeessiiaaccaa  nnaasslleedduujjúúcceehhoo  ppoo  ssppllaattnnoossttii  pprreeddcchhááddzzaajjúúcceejj  ssppllááttkkyy
ppooiissttnnééhhoo..VV  pprrííppaaddee  ddoojjeeddnnaanniiaa  ppllaatteenniiaa  jjeeddnnoorraazzoovvééhhoo  ppooiissttnnééhhoo  vvoo  ffoorrmmee  iinnddiivviidduuáállnnyycchh  ssppllááttookk  ssúú  ssppllááttkkyy  ssppllaattnnéé  vv  ddoojjeeddnnaannýýcchh  tteerrmmíínnoocchh  ssppllaattnnoossttii..

meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovanie
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

PPooiisstteenniiee  bbyyttoovvýýcchh  ddoommoovv .................................................................. počet príloh: poistné celkom:

1. splátka:

2. splátka:

3. splátka:

vo výške:

vo výške:

vo výške:

(Prvý deň dojednaného poistného obdobia. Pre kalendárny rok: 01.01. )

Minimálne poistné:

3 3 3

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

. .

EURZZooddppoovveeddnnoossťť  zzaa  eennvviirroonnmmeennttáállnnuu  šškkoodduu  ...................................... počet príloh: poistné celkom:

(V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom 
poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká 
v plnej výške).

VVyyhhllaassuujjeemm,,  žžee  ssoomm  oovveerriill  ttoottoožžnnoossťť  kklliieennttaa  ppooddľľaa  ddookkllaadduu  ttoottoožžnnoossttii..

1 1 0 5 2 0 1 5

1 287,15

0

Bytča

0,00

0 0,00

0,00

0 0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

287,15

0,00

0

0 0,00

1 2 0 5 2 0 1 5

20 0

0,00

20

229,72

0 0,00

118,31

9872009467
*9872009467*

12 05

Eva Sovova

0 0,00

100,00

0 0,00

0 0,00

0



SSaannkkččnnáá  ddoolloožžkkaa

Poistiteľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) pre majetok, 
zodpovednosť za škodu ani osoby, pokiaľ by 
(i) takouto poistnou ochranou (poistným krytím) a/alebo
(ii) takýmito podnikateľskými alebo inými aktivitami
došlo k porušeniu akejkoľvek uplatniteľnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie, vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov a/alebo Európskej únie/Európskeho
hospodárskeho priestoru a/alebo by došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej
republiky. Poistiteľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne žiadne poistné plnenie pokiaľ by takýmto poistným plnením došlo k porušeniu akejkoľvek uplatniteľnej
ekonomickej alebo obchodnej sankcie, vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov  a/alebo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo by došlo
k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.  




