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Poistený:
iMeno a priezvisko,
.tltul:
~-------

·Romana Mižaková

Miriam Michalová

Kristína Burašová

·Peter Trebuňak

:Miroslav Jenčo

i Matej Baník

;Alexandra Litvinová

Hana Hrubovská

Adrián Berta

·Matúš Pavučok

Juraj Mudrák

Marta Jacková

Jakub Jacko

Adam Jonek

,Dominika Šmajdová

Rebeka Kľučarová

·Matej Hric

;Mikuláš Bankovič

Natália Tomková

:Martin BARTKO

·Denisa Kuhejdová

-
Krátkodobé cestovné poistenie
Poistná zmluva číslo 2405615973
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Poistník:
;Meno a priezvisko, IRodné 10ruh a číslo ID:
!~!!~-'N~~.~v _... ~í~!ol..IČ()~. .i__ ..
·Mestský dom kultúry, 35519088
:príspevková
! organizácia

!št.
.....iprísl •.•.šn~sť:

'SVK

iE-mail: !Tel.čísIO:

l ]
;silvianusova@kulturavr '574463950
;anov.sk

:Adresa trv. pobytu I Sídlo i Korešp. adresa:



M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topl'ou 09301

Súhlas poistníka so zaslaním poistných podmienok elektronicky:
Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve potvrdzujem, že som sa oboznámil s príslušnými poistnými podmienkami
v rozsahu v akom sa na dojednané poistenie vzťahujú a súhlasím s ich zaslaním na uvedenú funkčnú e-mailovú
adresu: O ANO OO NIE
Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky: Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na
uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si
vedomý toho, že mi poisťovatel' môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je
potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-
mailu: O ANO OO NIE

Začiatok poistenia: Koniec poistenia: Počet dní: Počet poistených osôb: Územná platnosť poistenia:
... --. -.- 1:'-- .- ,--' .--- --- I

03.07.2017 ! 09.07.201717 :121 I Európa

Rozsah poistenia pre každého poísteného v zmysle Osobitných poistných podmienok pre cestovné poistenie
OPP ep 16:
i Základné poistenie: Komfort __ _ _ __. . J~CJi~!~~_s.l:I'!'é\

Im-aximáina-p~istnás-~-~a--p~~~Šetky-p~i~'-tnépln~nia-p~di'a' 200 000 EUR
! časti II, č1.3, písm. a) až l) VPP GP 16
IarŤlb~lanť~é ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizacla,
: preprava do zdravotníckeho zariadenia, repatriáci a
I poisteného, repatriácia telesných pozostatkov (podl'a časti II,
I č1.3, ods.1, písm.a) až f) VPP GP 16) i
t amb~lantné ošetrenie zubov(podl'a časli II, č1.3, ods.1, písm. . 150 EUR na 1
:1'." g) VPP GP 16) I poistnú udalosť
. : (max. 300 EUR za
l.. i poistné obdobie)
i dopravu neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska a 1 700 EUR
Icestu ich opatrovatel'a (podl'a časti II, č1.3, ods.1, písm.h) VPP i
: GP 16)
'-"ávratjedne]sPolu'poistemej osoby (podľa časti II, ei.s. ods.1, '
~ísm.i) VPP GP 16)
[doprava a ubytovanie opatrovníka neplnoletého poisteného
I (podľa časti II, č1.3, bod 1, ods. j) VPP GP 16)
L- . -- __ .___. . _ _..
I doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého) (podľa
~~<:tstiII, ~1.3,9_~~.1.J~ísm.k) VP~CP 1.6) . ..

I denné nemocničné dávky (podl'a časti II, č1.3, bod 1, ods.l)
! VPP GP 16)

i"-P-O-.is-t-e-n-Ie-pa-'t-ra-n-I-a-a-z-a-'C-h-r-a-n--iyJ'n.ákiad.y'n-a.Zác.hr?nn~. č.'inn~sť mim.o. územia Slovenskej
~ . • . r~ľlJ.bll~~,(pod_I'<:t_(;astl~I,.čl.4, ods.ža 3 VPP GP 16)
'Polstenle zOdPovedno. sti za il škody na zdraví alebo veci (podl'a časti VII., čl.1 VPP GP 16)
jškodu

i Úrazové poistenie ftl-valé-násled~yúrazu (p(ľdi'a čas~i Iv:á6 VPP GP 16)
! smrť úrazom (podl'a časti IV, čl.5 VPP GP 16)·-----·1poškodenie, zniče"-ie, odcudzenie, strata, krádeŽ, lúpež
: (podl'a časti V, č1.1, ods.1, písm.a) VPP GP 16)

[cJoklacJY-(POdl'aČasú'v, čl. 1, bod 1, ods b) VPPGP 16)
t----~ -------... .------ - -- ...._-- - ---------

I
nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou

. spoločnosťou (podl'a časti V, č1.1, ods.1, písm.c) VPP GP 16)
~---_._----_. ------ --- _. ----_._.. - _ .._- -- -- - -- -

i okamžitá pomoc pri finanč. núdzi (podl'a časti V, č1.1, ods.1,
r-- --1I~~s_m.d)vpp GP ~~). ... .__ _
,Asistenčné služby i nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách (podl'a časti l.

~------.-------.--JčJ.~_OVPP_~F> 16). .
! Asistenčné služby I pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) (podľa
! nadštandard i časti X. VPP GP 16)

__ ~ __ -----,[Eredda"y~;kna'~d~okátaíkaucilľ (pod,ra časti X. V~P GP 16)

:Poistenie liečebných
inákladov

r-
I

i

Poistenie batožiny a
dokladov

do 100%

100%

1400 EUR
120 EUR/noc,
(max. 3 noci)

1400 EUR

17 EUR / deň

7000 EUR

50000 EUR

10000 EUR
5000 EUR

11 000 EUR (cenné
:veci max do 1/3
i poistnej sumy)
! "350 EUR

100 EUR

350 EUR

áno

áno

800 EUR



-
Poistné:

,_~~kJC\dnékrytie:
i Zľava za počet osôb:.._-----_.-. ------_ .. --- ._- --- ----_.__ .__ ._- .

;~<?i~_tnépo zl'ave~_p_o_č~~osôb: i ._

[~~~s:~~n:e~~::~ J~~~r~Ové POiS:é% _

počet osôb: 21,
30%:

279,30 EUR
83,79 EUR

195,51 EUR;
111,12 EUR

___________ _ . 11!~~_1_~l!~1
--_. __ . -- ----------------_...... ..- -_ .._- .- - _--

Číslo účtu na príjem poistného:
SUBASKBX), variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie VPP CP
16 (ďalej len "VPP CP 16") a Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie OPP CP 16 (ďalej len "OPP CP
16"), ktoré sú jej neoddelitel'nou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil s VPP
CP 16 a OPP CP 16, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a
Občianskeho zákonníka. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v
poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej
zmluvy. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumitel'ný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu
vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené
moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa. Svojim podpisom potvrdzujem, že som
uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podl'a svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. V prípade ak
som nesúhlasil so zaslaním poistných podmienok elektronicky tak podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že
som pred podpisom poistnej zmluvy obdržal vyhotovenie VPP CP 16, VPP OPP CP 16, VPP DOMino 11 ak sa na
dojednané poistenie vzťahujú. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté
informácie o podmienkach uzavretia poistenia v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi
finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom Č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na
vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v
platnom a účinnom znení. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú vo VPP
CP 16, s ktorými som sa oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy. Zároveň splnomocňujem poisťovatel'a, aby v
mojom mene nadviazal kontakt so všetkými lekármi a zdravotníckymi zariadeniami, vyžiadal si od nich informácie o
mojom zdravotnom stave, ktorých získanie a spracovanie je potrebné pre účely plnenia práva povinnosti poisťovateľa
vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu ako aj z príslušných právnych predpisov. Podpisom poistnej zmluvy udel'ujem
poisťovatel'ovi súhlas so spracovaním informácií o mojom zdravotnom stave v rozsahu a na účely podl'a
predchádzajúcej vety, a to počas doby nevyhnutnej na zabezpečenie všetkých práva povinností vyplývajúcich z tohto
právneho vzťahu. Súčasne vyhlasujem, že som bol poistenými osobami a/alebo osobami oprávnenými k prevzatiu
poistného plnenia oprávnený na uvedenie údajovoich zdravotnom stave, a na udelenie súhlasu na ich spracúvanie, a
to po dobu podl'a predchádzajúcej vety.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s. spracúvala
moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely
marketingových činností poisťovatel'a, sprostredkovatel'ov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali
(napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách),
a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovatel'om a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých
zmluvných vzťahov s poisťovatel'om. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov
z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov,
s ktorými som bol oboZnámel)f\.. sú v príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovatel'a.
O ÁNO O NIE / I

Dátum a čas uzavre Generali poisťovňa, a.~.
»cbočka: Dobrianskeho1500 /za po",tou/

0

~. . '.. .. . ." . i,f;{..(Y'"Podpis pOlstnlka... soby konajúcej v mene poisťovateľa ; .

",,'.:-:", Meno I Názov sprostredkovateľa: Nusová Denisa
Získateľské číslo: 80022982
Obchodné miesto: Vranov nad Topľou

,~ Interreg CJ
~, EURÓPSK •••.UNI •••

PL-SK Polska-Slovensko

3 O 06 2017
HsJt -,l 0'1/,1..{) It, .

Názov projektu: Spája nás tanec
Číslo projektu: INT/EKJKARJIII/B/0085

Prioritná os I Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Názov žiadateľa: Dom kultúry mládeže v Rzeszowe

Názov partnera: Mestský dom kultúry vo Vranove n. 1.

lovenská republika, tel.: 0850 111 117,www.generali.sk.
ikresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.:1325/B

) zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach cestovného poistenia

1. Upozornenie
Tento dokument obsahuje informácie, ktoré súvisia s uzavretím poistnej zmluvy a sú poskytované
v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Ciel'om dokumentu je pomôcť
potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát
súvisiacich s poistným produktom. Tento dokument neobsahuje úplný rozsah práva povinností, ktoré
potenciálnemu klientovi vyplývajú z poistnej zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení(OZ),
Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie (ďalej len "VPP CP16"), Osobitnými
poistnými podmienkami (ďalej len "OPP CP16"), Všeobecnými poistnými podmienkami pre komplexné
poistenie bývania DOMino 11 (ďalej len "VPP DOMino 11") a ustanoveniami poistnej zmluvy.

2. Informácie o poisťovatel'ovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma: Generali Poisťovňa, a. s.
Názov štátu kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenska republika
Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35709332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.:
1325/B, spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín
vedenom IVASS (ďalej tiež .polsťovateľ"), tel. kontakt: 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58 576
666 (volania zo zahraničia), e-mail: generaILsk@generaILcom, web stránka: www.generaILsk.

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky
Názov poistného produktu: Cestovné poistenie

Popis poistného produktu:
Poistené riziká podľa zvoleného produktu v poistnej zmluve: liečebne náklady, pátranie a záchrana,
batožina a doklady, úraz, zodpovednosť za škodu, stornopoplatky, prerušenie cesty, zmeškanie
dopravného prostriedku, nadštandardné asistenčné služby, opustená domácnosť, asistencia k vozidlu.
Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve.

V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie liečebných nákladov je predmetom poistenia
právo na úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatných nákladov
v rozsahu uvedenom v čl.3, časti II. VPP CP16, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia
alebo úmrtia poisteného v zahraničí.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie pátrania a záchrany sú predmetom poistenia
preukázané a nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť, ktoré sú vynaložené v prípade
bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného: horskou službou v horskej oblasti na
území Slovenskej republiky a/alebo záchrannou službou na území mimo Slovenskej republiky. za
podmienok a v rozsahu uvedených v časti III, čl. 4 VPP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané úrazové poistenie sú predmetom poistenia smrt'
poisteného v dôsledku úrazu a/alebo trvalé následky úrazu poisteného za podmienok a v rozsahu
uvedených v časti IV, čl. 4 až 6 VPP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie batožiny a dokladov sú predmetom poistenia
veci osobnej potreby, náklady veci slúžiace k výkonu povolania / zárobkovej činnosti. v rozsahu
vymedzenom v Časti V. čl. 1 VPP CP16, špecifikované v časti V čl.4 ods.1 . VPP CP16 za
podmienok a v rozsahu uvedených v časti V, čl. 4 až 6 VPP CP16;
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie stornopoplatkov, poistenie prerušenia cesty
a poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti je predmetom
poistenia zájazd alebo iná cestovná cenina (cestovný lístok na vlak alebo autobus, letenka, lodenka,
hotelový pobyt a pod.).
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje
na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú: činnosťou v bežnom občianskom živote;
vykonávaním turistickej činnosti; vlastníctvom alebo používaním bicyklov; vykonávaním športovej
činnosti, používaním športového náradia vo vlastníctve poisteného pričom došlo ku škode na živote,
zdraví alebo zničeniu či poškodeniu veci inej osoby ako je poistený, ku škode došlo v dobe trvania
poistenia, v súvislosti s činnosťou definovanou v čl. 1 ods. 3 časti VII. VPP CP 16, na území
vymedzenom v poistnej zmluve.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie opustenej domácnosti je predmetom poistenia
trvalo obývaná domácnosť (podľa časti VIII VPP CP16 v spojeníVPP DOMino 11, časť C. Osobitná



časť Poistenie domácnosti) na území Slovenskej republiky, vo vlastníctve poisteného, špecifikovaná v
poistnej zmluve, v ktorej má poistený svoje trvalé bydlisko. Toto Poistenie sa dojednáva na dobu
určitú.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie asistencie k vozidlu je v zmysle čl. 1 časť IX
VPP CP16 predmetom poistenia viacstopové motorové vozidlo do 3,5 t , špecifikované v poistnej
zmluve, ktorého vlastníkom alebo držitel'om je poistený. .
V prípade, že sú v poistnej zmluve dojednané asistenčné služby nadštandard, poisťovateľ, resp.
zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému v zmysle čl. 2 časť X VPP CP16: pomoc pri
zabezpečení právneho zástupcu, ako aj tlmočníka (úhradu za služby právnemu zástupcovi a/alebo
tlmočníkovi si zabezpečí poistený na svoje náklady); zálohu na právneho zástupcu, prípadne na
kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa
obdržania zálohy.

Cestovné poistenie je možné dojednať na dobu určitú, a to na najviac na 365 dní nepretržitého pobytu,
366 dní v prípade priestupného roku. Poistná ochrana platí nepretržite počas celej dojednanej
poistnej doby.

Cestovného poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok. Poistná ochrana platí
vždy maximálne pre prvých 45 dní každej cesty počas poistného obdobia. Počet výjazdov do
zahraničia počas trvania poistenia nie je obmedzený. Cestovné poistenie na dobu neurčitú nemožno
dojednať na poistné riziko opustená domácnosť a asistencia k vozidlu.

Spôsob určenia výšky poistného plnenia
Vznik nároku na poistné plnenie a jeho výška sú určené v súlade s VPP CP16, príslušnými ~PP
CP16, poistnou zmluvou. Jednorazové poistné je možné dojednať iba pre poistenie uzavreté na dobu
určitú (krátkodobé cestovné poistenie). Poistná suma je uvedená v čl. 1 ~PP CP16 a predstavuje
hornú hranicu plnenia na jednu poistnú udalosť, ak nie je v poistnej zmluve alebo ~PP CP16
dojednané inak.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie liečebných nákladov je poistné plnenie určené
vo forme úhrady preukázaných a nevyhnutných nákladov za podmienok a v rozsahu podľa čl.3 časti II
VPP CP16 a čl. 1 ~PP CP16. V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie pátrania
a záchrany je poistné plnenie určené vo forme úhrady preukázaných a nevyhnutných nákladov za
podmienok a v rozsahu podl'a čl.4 časti III VPP CP16 v závislosti od dojednania krátkodobého
cestovného poistenia alebo cestovné poistenia dojednaného na dobu neurčitú a podla čl. ~PP CP16
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané úrazové poistenie je poistné plnenie určené za
podmienok a v rozsahu podl'a čl.5 časti IV VPP CP16 vyplatením poistnej sumy dojednanej v prípade
smrti následkom úrazu a čl.6 časti IV VPP CP16 výškou percenta, koľkým zodpovedá rozsah trvalých
následkov podľa Oceňovacej tabul'ky B, ktorá tvorí prílohu VPP CP16 a podľa opp CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie batožiny a dokladov je poistné plnenie určené
vo výške nákladov, ktoré vzniknú pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení poistených vecí alebo
s tým súvisiacou finančnou núdzou/stratou za podmienok a v rozsahu podl'a čl. 6 časti V VPP CP16
a podľa ~PP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie stornopoplatkov, poistenie prerušenia cesty
a poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti je poistné plnenie
stanovené vo výške nevyhnutných nákladov, ktoré musel poistený vynaložiť v súvislosti so zrušením
alebo prerušením cesty, nezavineným zmeškaním dopravného prostriedku pri odchode, oneskoreným
návratom do vlastiza podmienok a v rozsahu podl'a čl.4 časti VI bod A a čl. 1 a 2 bod B VPP CP16
a podl'a ~PP CP16.v prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu je
poistné plnenie určené vo výške vyplatenia dojednanej poistnej sumy v prípade právnym predpisom
stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na živote, zdraví alebo zničením
či poškodením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v držbe. za podmienok a v rozsahu
podľa čl. 1 časti VII VPP CP16 a podľa ~PP CP16. Rozsah plnenia poisťovateľa, v akom je povinný
nahradiť škodu za poisteného, je limitovaný rozsahom škody, za ktorú zodpovedá poistený
poškodenému.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie opustenej domácnosti je poistné plnenie
určené za podmienok a v rozsahu podl'a časti VIII VPP CP16 v spojení s VPP DOMino 11, časť C,
článok III. Poistná suma pre poistenie opustenej domácnosti je stanovená v príslušných ~PP a
predstavuje hornú hranicu poistného plnenia za všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas jedného
poistného obdobia. Pre účely poistenia opustenej domácnosti je riziková zóna pre povodne a záplavy
stanovená so sublimitom poistného plnenia 80% z poistnej sumy stanovenej poisťovateľom.



V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie asistencie k vozidlu je poistné plnenie určené
vo forme poskytnutia služieb a náhrady nákladov za podmienok a v rozsahu podl'a čl.4 časti IX VPP
CP16 a podľa o=> CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané asistenčné služby nadštandard je poistné plnenie určené
za podmienok a v rozsahu podl'a čl.2 časti X VPP CP16 a podl'a OPP CP16.

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovatel'ovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je
poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť
Poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré sú priamym či nepriamym dôsledkom konania/opomenutia
poistníka a/alebo poisteného alebo udalostí uvedených v čl.9 časti I VPP CP16.
V zmysle čl. 11 ods. 5 VPP ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v v čl. 11 ods. 1, až 4
VPP CP16 podstatný vplyv na posúdenie poistnej udalosti, je poisťovatel' oprávnený plnenie z poistnej
udalosti znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť, resp.
poisťovatel' nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

Ak sa poistitel' dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť v zmysle
§ 802 ods. 2 OZ. Poisťovatel' má právo odmietnuť poistné plnenie aj z dôvodov uvedených v Čl. P
ods. 1 písm. i) a čl. 9 ods. 3 VPP CP16.

V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie liečebných nákladov okrem výluk uvedených v
Časti l, čl. 9 VPP CP16 je poisťovatel' je oprávnený neposkytnúť plnenie tiež v prípadoch, keď
poistený utrpel úraz alebo ochorenie v súvislosti s konaním/opomenutím alebo udalosťami uvedenými
v čl.6 časti II VPP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie pátrania a záchrany okrem výluk uvedených v
Časti l, čl. 9 VPP CP16 je poisťovateľ je oprávnený neposkytnúť plnenie tiež v prípadoch, keď náklady
na záchranu vznikli v súvislosti s konaním/opomenutím uvedenými v čl.6 časti III VPP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané úrazové poistenie okrem výluk uvedených v Časti l, čl. 9
VPP CP16 je poisťovatel' je oprávnený neposkytnúť plnenie tiež v prípadoch, keď smrť následkom
úrazu a/alebo trvalé následky úrzu vznikli v súvislosti s konaním/opomenutím uvedenými v čl.8 časti IV
VPP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie batožiny a dokladov okrem výluk uvedených v
časti l, čl. 9 VPP CP16 je poisťovateľ je oprávnený neposkytnúť plnenie tiež v prípade ak poškodenie,
zničenie, strata alebo odcudzenie alebo alebo s tým súvisiaca finančná strata sa týka vecí uvedených
v čl.9 ods. 1 časti V VPP CP16 alebo takéto poškodenie, zničenie, strata alebo odcudzenie alebo
s tým súvisiaca finančná strata vznikli v súvislosti s konaním/opomenutím a udalosťami uvedenými v
čl.9 ods. 2 časti V VPP CP16

V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie stornopoplatkov. poistenie prerušenia cesty
a poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti okrem výluk
uvedených v časti l, čl. 9 VPP CP16 je poisťovatef je oprávnený neposkytnúť plnenie tiež v prípade
ak náklady, ktoré musel poistený vynaložiť v súvislosti so zrušením alebo prerušením cesty,
zmeškaním dopravného prostriedku pri odchode, a oneskoreným návratom do vlasti vznikli z dôvodu
konania/opomenutia alebo udalostí uvedenými včl.5 bod A časti VI VPP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu okrem výluk
uvedených v časti l, čl. 9 VPP CP16 je poisťovatef je oprávnený neposkytnúť plnenie tiež v prípade
ak zodpovednosť za škodu poisteného vznikne v súvislosti s konaním/opomenutím uvedeným čl.5
časti VII VPP CP16.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie opustenej domácnosti je plnenie vylúčené
určené za podmienok a v rozsahu podľa VPP DOMino 11, Časť A, člVII, Časť C, čl.VI.
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané poistenie asistencie k vozidlu okrem výluk uvedených v
časti l, čl. 9 VPP CP16 je poisťovateľ je oprávnený neposkytnúť plnenie tiež v prípade ak poistené
vozidlo nesplňa podmienky v uvedené čl.? písm. a), c) časti IX VPP CP16 resp. škoda na poistenom
vozidle vznikla v dôsledku konania/udalostí uvedených v čl.? písm. b), d) časti IX VPP CP16 .

Poistenie je možno dojednať aj na dial'ku prostriedkami dial'kovej komunikácie v zmysle zákona č.
266/2005 Z.z. ochrane spotrebitel'a pri finančných službách na dial'ku (ďalej len zákon č. 266/2005
Z.z.).



Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch
nezaplatenia poistného
Výška poistného sa stanoví v závislosti od rozsahu poistenia v závislosti od druhu poistného rizika
dojednaného v poistnej zmluve za podmienok uvedených v čl. 6 VPP CP16.
Poistenie zanikne, ak nebolo poistne za prvé poistné obdobie zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti. Poistenie tiež zanikne, ak poistné za ďalšie poistne obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie ..

Spôsob zániku poistnej zmluvy
Zánik cestovného poistenia sa riadi ustanoveniami § 800 a nasl. OZ, § 9 zákona č. 266/2005 Z.z.
a článkom čl. 12 a 13 časti I VPP CP16 pričom poistenie zanikne aj uplynutím výpovednej doby po
doručení výpovede zmluvnej strany podľa čl. 12 ods. 1 VPP CP16 (krátkodobé cestovné poistenie)
alebo uplynutím výpovednej doby po doručení výpovede zmluvnej strany podľa čl. 12 ods. 2 VPP
CP16 (cestovné poistenie na dobu neurčitú); poistenie zanikne tiež v zmysle čl. 13 VPP CP16 ak
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti; ak poistné za ďalšie poistné
obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
zaplatenie. Poistenie ďalej zaniká: smrťou poisteného; odstúpením od zmluvy poóra § 802 ods. 1
Občianskeho zákonníka; odmietnutím poistného plnenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka; ak sa
poskytnutím poistného plnenia vyčerpala stanovená maximálna výška poistnej sumy za jedno poistné
obdobie, ktorá bola stanovená v poistnej zmluve; pri cestovnom poistení na dobu neurčitú uplynutím
poistného obdobia, v ktorom poistený dovŕši 70. rok života, ak nie je v poistnej zmluve alebo OPP
dojednané inak; výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka do 1 mesiaca od ukončenia prešetrovania
škodovej udalosti alebo do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti poisťovateľovi.

Ďalšie výhody - asistenčné služby
Vo všetkých produktoch cestovného poistenia sú pre núdzové situácie poskytované poisteným
osobám štandardné asistenčné služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

4. Iné dôležité informácie

Spôsob vybavovania sťažností
Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej
činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byt' podaná písomne
(na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne,
prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky
polstovateľa alebo telefonicky. Zo sťažnosti musí byt' zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké
nedostatky poukazuje, čoho sa st'ažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou
musí byt' sťažovateľorn podpísaná. Ďalšie skutočnosti súvisiace s vybavovaním sťažností sú uvedené
v v časti 1, čl. 16 VPP CP16.

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu:
Táto poistná zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Daňové povinnosti, ktoré sa vzťahujú na poistnú zmluvu, vo všeobecnosti upravuje zákon č.
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.

Informácie o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovatel'a:
www.generali.sk
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Číslo poistnej zmluvy
(vyplniť dodatočne po uzavreti poistnej zmluvy)Záznam o finančnom sprostredkovaní a informácie finančného agenta

k dojednávanému neživotnému poisteniu
v zmysle zákona Č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

a finančnom poradenstve v platnom zneni 2405615973 Hi
Klient / potenciálny

klient
(dalej len "klient")

Meno a priezvisko/obchodné meno: ~~~ ..~.~!!~~:.P.~.í.~P.~~~?~.~ Rodné číslo/ICO ~.~.~.~~~~.~ .
Adresa trvalého pobytu/sidlo ~.: .'3: !H~99.'.y.~~~~,:,:.':1.?~..!.~P.r~~.~~~~~ .
Klient je:
O neprofesionálny klient (fyzická osoba, ktorej je poskytované fin. sprostredkovanie pre osobnu potrebu alebo pre potrebu prtslušnfkov jej domácnosti)
Il!I profesionálny klient (všetky iné fyzické osoby a všetky právnické osoby)
POZOR! V prípade, že nie je uvedené o akého klienta ide, považujeme klienta za neprofesionálneho.

Finančný agent Meno a priezvisko/obchodné meno: g~~!~~.~.~~~,:,:~ .
Adresa trvalého pobytu/sídlo: ~~~~~.~..~.~!.~.~:.y~~~~~.~~~.!~~~?~.~~~~~ , .
Miesto podnikania (ak je odlišné od adresy pobytu): ............................................................................•.....................................

Finančný agent je zapísaný v zozname viazaných finančných agentov v podregistri

poistenia s registračným číslom (zápis v zozname je možné overiť na stránke www.nbs.sk): .g9.?~}? .
Informácie

o sprostredkovaní

Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia na základe výhrad nej písomnej zmluvy s jednou
finančnou inštitúciou: Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (ďalej len
.poistovatel"), Finančný agent prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní poisfovatera a poisfovater ani
osoba ju ovládajúca nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta.

Znalosti,
skúsenosti

a fin. situácia

V
Iň lb IX! Klient nemá žiadne znalosti a skúsenosti s poistením

yp fa sa~. a t o Klient má resp. mal dojednané poistenie (aké) ••........................................•....................••.....................
u nepro es. len a o Klient vyhlasuje, že finančnému agentovi poskytol informácie o svojej finančnej situácii.

Potreby
a požiadavky

klienta

Klient má záujem o uzatvorenie poistenia kvôli: O krytie škôd vzniknutých poškodenim, zničenlm, stratou
O krytie škôd na nehnuteľnom majetku (byt/dom) alebo krádežou motorového vozidla

O krytie škôd na hnuteľnom majetku (domácnost) iii iné v~.yl)'1.ri.ea..n.~e9h~o!.~p.ro~.I~s.?t.n~e,'Ľf?o.~,?f~~la.~v~p.Po..o.l.s~t~n.~e.JP.Oz..m.~Y.futuv..e~.~~~.~~~i.?i.P.ocJr.'! .
O odškodnenie v pripade škôd na majetku alebo zdravi tretieh osôb vb " ~'Y'
O krytie škôd spôsobených inej osobe prevádzkou motorového vozidla O iné .

Vyplňa sa iba O Klient vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ž.e odmietol poskytnúffinančnému
agentovi informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach s poistením pričom trvá

V prípade, ak klient na uzavretí poistnej zmluvy.odmietneposkytnúf~ ~ ~

informácie

Vyhlásenie
klienta podpis klienta

IX! Klient vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že odmietol poskytnúffinančnému
agentovi informácie o svojej finančnej situácii, pričom trvá na uzavretí poistnej zmluvy. podpis klienta

Odporúčané Odporúčaný produkt (názov produktu) KrátJmdobé.cestoy.né.jluislenie .
poistenia

Odporúčaný druh poistenia:

O Poistenie majetku O Povinné zmluvné poistenie O Havarijné poistenie OO Iné poistenie

poistná suma: € poistná suma: € poistná suma: ~ra ..()p.p. €

O Poistenie domu

poistná suma: €

O Poistenie bytu

poistná suma: €

O Poistenie domácnosti

poistná suma: €

O Poistenie zodpovednosti

poistná suma: €

Celková výška ročného poistného: ~.E.,n.s.l,!.I3 €

Iné odporúčania finančného agenta klientovi resp. iné informácie poskytnuté klientom:

Poučenie: Následkom uzavretia poistnej zmluvy je povinnos! poistovatela poskytnút v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve a/alebo v zmluvnej dokumentácii plnenie, ak
nastane poistná udalosť a poistník je povinný platiť poistné. Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v poistnej zmluve, vo všeobecných poistných podmienkach
poistenia a dokumentoch, ktoré sú neoddeliteFnou súčasťou poistnej zmluvy. Systém ochrany pred zlyhanlm finančnej inštitúcie je u polstovatela zabezpečený riadiacim
a kontrolným mechanizmom vytvoreným v súlade so zákonom č.8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom zneni. Pri výkone poisfovacej činnosti je poisfovater povinný dodržiava!
zákon Č. 8/2008 Z. z. o pois!ovnictve a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Finančný agent prijima za finančne sprostredkovanie peňažné! nepeňažné plnenie. Klient
môže požiadať finančného agenta o oznámenie výšky peňažného alebo nepeňažného plnenia. ktoré príjlma za sprostredkovanie finančnej služby. Na postup finančného agenta
pri finančnom sprostredkovani je možne poda! písomnú stažnost adresovanú poistovateFovi na adresu uvedenú v tomto zázname. Zo sťažnosti musi by! zrejmé. kto ju podáva
a akej veci sa tyka. Poistovateľ bude kvalifikovanú stažnost vybavoval najneskôr do 30 dni odo dňa jej donučenia pois!ovateFovi. Podrobnejšie podmienky vybavovania stažností
sú umiestnené na internetovej stránke poistovatefa, na www.generali.sk a v príslušných poistných podmienkach. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné rieši!
súdnou cestou alebo po súhlase oboch stran mimosúdnym vyrovnanim na základe zákona Č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znenI. Klient svojim podpisom potvrdzuje. že bol
pred uzavretím poistnej zmluvy jasne, zrozumiteFne. v dostatočnom rozsahu oboznámený so všetkými povinnými resp. vyžiadanýrni informáciami v súlade so zákonom Č. 186/2009
Z .z. a klient zároveň potvrdzuje, že potreby a požiadavky, ktoré uviedol v tomto zázname, sú pravdivé a úplne. Klient zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený
s podstatnými náležitostarni poistnej zmluvy a so všeobecnými poistnými podmienkami týkajúcimi sa vybraného poistného produktu a dokumentmi, ktore sú neoddelitelnou súčasťou
poistnej zmluvy. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta
voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu a na plnenie ~'I a povinnosti finančného agenta je finančný agent oprávnený požadoval od klienta poskytnutie
jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podla § 31 zákona Č. 186/200 Z. z. a zároveň je aj bez súhlasu dotknutej osoby tieto údaje oprávnený spracúvat, ziskava! ich
kopirovanim. skenovanim alebo iným zaznamenavanim dokladov totožnosti v ro. sahel nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. Odporúčané poistenia a pripoistenia zo strany
finančného agenta vychádzajú z udajov poskytnutých klientom; nie sú záväzným odporúčanim alebo pokynom pre klienta. Podpisom tohto záznamu o finančnom sprostredkovaní
klient berie na vedomie. že pokiaľ neodpovedal pravdivo na otázky finančného 'jIJenta, uviedol nepravdivé údaje alebo zarnlčat niektoré podstatné skutočnosti. vystavuje sa
nebezpečenstvu. že finančný agent nesprávne vyhodnotí jeho skutočné potreéy aj. voli pre klienta produkty, ktorá nemusia zodpoveda! jeho požiadavkám. Klient sa môže podFa
svojho uváženia od odporúčaných produktov odchýlil. Finančný agent bude p nutia klientt;enerall polst'ovl'ia, 8,S';'.

12191 . 10 161 . 1210 111 ~ 1 r-. II pODOCKa: ~ 1
dňa podpis klienta podpis finančného agenta, resp. zástupcu ovatefa
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