
UNI OA 

Číslo návrhu poistneJ .zmluvy: 
Návrh poistnej zmluvy vytvorený: 

Sprostredkovatel': 
Kontaktná osoba: 

Polstnfk/ Piatitef poistného 
Obchodné meno: 

Sldlo/Miesto podnikania: 
Štátna prlslušnosť: 
Tel. člslo: 

Poistené osoby 
Pl: NUSOVÁ SILVIA 

Doba trvania poistenia 
Začiatok poistenia: 
Koniec poistenia: 

Perlodldta platenia: 

Splatnosť poistného: 

Miesto poistenia: 

Polet ciest: 

Dllka JednorazoveJ cesty max.: 

Poistná doba: 

Návrh poistnej zmluvy 

1040056812 
25. 10. 2021 13:06 

Ročné cestovné poistenie 
Cestovanie & Sloboda 

OVB Allfinanz Slovensko a. s., č. 75000019 
Ing. jaroslav Vonkomer, sekretariat@ovb.sk 

Mestský dom kultúry, IČO: 35519088 
1 
M.R.Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou 
SYK 
0574463950 

27.02.1976 

26. 10. 2021 00:00 
25. 1 o. 2022 24:00 

Jednorazovo/Ročne 

jednorazovo k začiatku poistenia 

Svet 

neobmedzený 

45dni 

Ročné poistenie sa uzatvára na dobu 365 dní, v priestupnom roku na 366 dní, od začiatku poistenia uvedeného 
v poistnej zmluve. Poistiteľ má právo poistnfkovi zaslať návrh dodatku na predlženie platnosti poistnej zmluvy na 
ďalšie bezprostredne nasledujúce poistné obdobie. Ak poistnfk prijme návrh poistiteľa uhradenfm poistného vo 
vý~ke uvedenej v návrhu poistiteľa najneskôr k poslednému dňu platnosti aktuálneho poistného obdobia, 
predlžuje sa platnosť poistenia o ďalšie poistné obdobie za rovnakých podmienok. 

Polet osôb: 

Typ poistenia: jednotlivec 

Krytie: Poistný balík: Basic 

Poistné sumy dojednaného poistného baHka predstavujú pre poisteného najvyššiu hranicu poistného plnenia na 
jednu a zároveň všetky poistné udalosti počas poistnej doby. Specifikácia predmetu poistenia, rozsahu poistného 
krytia a poistných súm pre Vami dojednaný poistný ballk je obsiahnutá v Prflohe č.1 k návrhu poistnej zmluvy 
(d'aľej aj "rozsah poistného krytia"). 

Poistné spolu: 

Z toho poistné za právnu pomoc: 

K úhrade: 

19,90€ 

0,20€ 

19,90 € 
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Pokyny k úhrade polstn~ho: Poistné uhraďte v lehote splatnosti na účet poistitera: 
2949009932/1100, variabilný symbol: 1040056812 
l BAN: SK5911000000002949009932, SWIFT: TATRSKBX 
Poistné nie je moiné uhradiť poJtovým poukazom. 

Úhradou poistného (poukázanfm poistného na účet poistiteľa) dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy, ktorá 
dňom úhrady poistného nadobúda platnosť a účinnosť. Uzavretá poistná zmluva sa stáva zároveň aj poistkou. 
Poistnfk prehlasuje, že pred úhradou poistného bol zo strany polstitel'a zrozumitel'ne a pfsomne informovaný o 
všetkých údajoch platných pre dané poistenie v zmysle § 792a OZ v znení platnom v čase uzavretia poistnej 
zmluvy, a to prostrednfctvom tohto návrhu poistnej zmluvy, ako aj V~eobecných poistných podmienok pre ročné 
cestovné poistenie- 2019, rozsahom poistného krytia, vyhláseniami poistníka, s informáciami pre spotrebiteľa 
pred uzavretfm poistnej zmluvy na diaľku (ďalej aj "podmienky"), ktorými sa poistenie dojednané podľa tejto 
zmluvy riadi bol s ich pfsomnými vyhotoveniami podrobne oboznámený a súhlasi s nimi. Uvedené podmienky 
tvoria neoddelitel'nú súčasť poistnej zmluvy. Úhradou poistného zároveň poistnik potvrdzuje prevzatie 
písomných podmienok elektronickou po~tou v čase pred uzavretfm poistnej zmluvy. 
Poistné musí byť uhradené (poukázané na úhradu) najneskôr ku dňu začiatku poistenia. Ak je poistné uhradené 
až po dátume začiatku poistenia uvedenom v návrhu poistnej zmluvy, k uzavretiu poistnej zmluvy nedôjde 
a nárok na poistné plnenie nevznikne. 

Potvrdenie polstltera/zástupcu predajného miesta: 
Uvedené podmienky po uzavretí poistnej zmluvy tvoria jej neoddeliternú súčasť. 

Vyhlásenie polstitera/ zástupcu predajného miesta: 

Vyhlásenie o vhodnosti 

Vyhlasujem, že som ako zástupca poistiteľa zaznamenal na základe informácii poistnika jeho požiadavky 
a potreby, finančnú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto informácii 
vyhlasujem, že poistný produkt, ktorý má záujem poistnik uzatvoriť, je pre poistnika vhodný . 

Bratislava-Nové Mesto, dňa 25. l O. 2021 

....rv-............ , l 
PhDr.Jomé§ Móko§ 

Key aaxJUnt manager UNIQA poistbvňa. a .s. 

za poistitera návrh poistnej zmluvy a podmienky poistníkovi zaslal 
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Prílohy (po uzavretf poistnej zmluvy sa stávajú súčasťou poistnej zmluvy) 

Prfloha ~ l Rozsah poistného krytia, poistné sumy pre ročné cestovné poistenie 
Príloha č. 2 Vyhlásenie poistnfka a Vyhlásenie poistnlka- Ochrana osobných údajov 
Prfloha č. 3 Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretlm poistnej zmluvy na diaľku 
Prfloha č. 4 Pokyny pre poisteného v prfpade vzniku ~kodovej udalosti 
Prfloha č. 5 Všeobecné poistné podmienky pre ročné cestovné poistenie - 2019 
Prfloha č. 6 Informácie o spracúvan l osobných údajov 
Informačný dokument pre ročné cestovné poistenie (IPID} 
Karta klienta 

Rozsah krytia pre poistenie právneJ pomoci (platí len v prípade, ak Je zmluvne dojednan') 
l. Predmetom poistenia je poskytnutie právnej pomoci poistenému na uplatnenie jeho právnych 

záujmov. 
2. Poistiteľ poskytne poistenému právnu pomoc do výšky dojednanej poistnej sumy v nasledovnom 

rozsahu: 
a) pomoc pri zabezpečeni právneho zástupcu, 
b) pomoc pri zabezpečeni tlmočnfka, 
c) peňažnú záruku v trestnoprávnom konaní, ktorá je poistenému poskytnutá za účelom nahradenia 

väzby v rámci trestného konania vedeného voči poistenému v zahraničf, 
d) peňažnú zálohu na právneho zástupcu. 

3. Peňažnou zárukou a zálohou podľa bodu 1, p ísmeno c), d) tejto tabuľky sa rozumie finančná čiastka 
do výšky stanovenej v dojednanom poistnom balrku v poistnej zmluve. jej poskytnutie sa považuje za 
bezúročnú pôžičku, ktorú je povinný poistený poistiterovi vrátiť v súlade s ustanoveniami týchto VPP 
a prfslu~nými ustanoveniami Občianskeho zákonnfka, akonáhle mu bude zo strany orgánov činných v 
trestnom konani vrátená späť. V prípade, že poistený poru~f podmienky uložené súdom v súvislosti s 
prijatím peňažnej záruky a toto poru~enie má za následok jej prepadnutie, je poistený do 30 dnf odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o prepadnutr peňažnej záruky povinný 
poistiteľovi uhradiť jej plnú vý~ku. Peňažnú záruku nemožno použíť na zaplatenie peňažného trestu. 

4. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na územi celého sveta, okrem Slovenskej 
republiky a krajin v ktorých má poistený trvalý pobyt. 

5. Poistenie sa nevzťahuje ani na právnu pomoc, ktorá vznikla v pričínnej súvislosti: 
a) s konaním podra rodinného práva, t.j. rozvody, určenie vyživovacej povinnosti a pod., 
b) s obchodnými spoločnosťami a družstvami ako aj občianskymi združeniami, záujmovými 

združeniami právnických osôb, ak ide o spory medzi ich ~tatutármi, spoločnlkmi alebo členmi na 
jednej strany a združenlm alebo spoločnosťou na strane druhej alebo medzi nimi navzájom, 

c) s podnikateľskou činnosťou poistených osôb, 
d) s právom na ochranu osobnosti, práva duševného vlastnfctva finančného práva, práva nekalej 

súťaže, právnych vzťahov vyplývajúcich zo stavebného zákona, 
e) s požitim alkoholu, omamných a iných nedovolených látok, 
f) s extrémnymi športovými podujatiami v zmysle Oddielu l, čl. 10 Všeobecné výluky, bod 6, 7, 8 

Všeobecných poistných podmienok pre ročné cestovné poistenie- 2019. 
6. Ostatné ustanovenia rozsahu krytia poistenia právnej pomoci sú uvedené vo V~eobecných poistných 

podmienkach pre ročné cestovné poistenie- 2019, Oddiel ll, a. 20 Poistenie pr~vnej pomoci. 
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