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ŤonłuľĺÁlľł poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group -?ŤlťYáim'ĺ

ŠleÍánikova í7, 811 
-o5 Bratislava 'lvuy

lČo: 31 595 545, DlČ: 2o21og7}8g, lČ DPH: sK7o2oooo746 vlENNÁlNsURANcEGRoUp
gpoloÖnost' je členomskupiny 

!e_s]:t!ovanej pre DPH, zapjsan|..1_o!_c-Ędn9m registli okresného súdu Bratislava l' oddiel: sa, VloŽka č. 3345/8Císlo účtu V tvare IBAN: sK28 ogbo oooo o'oo1 7819 53ti6; swlrr1elc) łoá, olĚÄsxgx; xóńśi"ńt.y.v'ääřäšsg; variaoilný symbol (čĺslo poistnejzmluvy)

podl'a ustanovenia $ 7B8 a nasl. občianskeho zákonníka

s účinnosťou
od

do

uzaviera

ÚnazovÉ PolsTENlE
UcHÁDzAcoV o zAlvl ESTNANIE

počas aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby
číslo

Mesto Turzovka - MestskÝ úrad poĺstník

adresa

rco

číslo účtu v tvare
lBAN/sWlFT (Blc) kód

číslo telefÓnu

Jašíková 178 023 54 Turzovka

003í433í

sK83 5600 0000 0077 46247001

0915 782741

zastÚpený JUDr. Ľubomír Golis
štatutárny zástupca

S

Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov ozamestnanie, nahlásených poĺstníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecĺ a rodiny ako osoby prevýkon dobľovol'nĺckych sluŽieb v zmysle ust. $ S2a'zákona ć,,. 5t2oo4 Z. z. osluŽbách zamestnanosti a ozmene a doplnení nĺekto-ných.zákonov (d'alej Ěn ,,zákon o sluŽbách zamestnanosti,,).
Poistenie sa vzt'ahuje na uvedené osôty prĺ plnení pracovných úloh počas vykonávaniadobrovol'níckych sluŽĺeb.organizovaných poistníkôń ui'ý.l. ust. S 52a zákona c.5t2OO4 Z' z.o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektonich źákonou v žnení neskorŠĺch predpisov a napoistenie sa vzt'ahujú Všeobecné poistné podmienky pr" úr..oué poistenie (VPP 1ooo-4), ktoré sÚsúcasťou tejto poistńej zmluvy'
Poĺstníkom moŽe_byt'len právnick9_osoja alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená vzákonnomustanovení $ 52a ods. 2 zákona č,. 512oo4 Z. z. o sluźoácrl ,"'e.in"norti- 

" 
o zmene a doplneníniektoých zákonov.

KaŽdá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnejzmluvy, je poĺstená na nasledovné dojednanériziká a poistné sumy úrazového poĺstenia:

I1029010

910220I2

6362400915

Poistné
96 EUR1

79 EURI
'ĺ0 EUR1

79 EUR1

Poistná suma
3 320 EUR
1 660 EUR
1 660 EUR
B3O EUR

- Smrt'následkom urazu
- Trvalé násl úrazu _ slušné o/o zo s

I led komPlná val idita as urazunn

urazu ríslušné o/o zo suliečenn OVedksaniaéhoutnn

Jednorazové
poistné za pracovné

miesta spolu
13,28 EUR

Upravené
jednorazové poĺstné
na 1 pracovné miesto

6,64 EUR

Koef
Úľĺp

1

Jednorazové
poistné na 1

pracovné miesto
6,64 EUR

X

Počet poistených
pracovných miest

2

Jednorazové poistné
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Zmluvné dojednania ''\
1. Poistenie sa dojednáVa na dobu určitÚ. Účinnost' nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného

v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskÔr vŠak od 0:00 hodiny dňa nasledujúcého po dni
uzavretia poistnej zmluvy a končí najneskor o 24'OO hodine dňa uvedeného ako końiec poistenia.
Poistná doba je maxĺmálne 6 mesiacov.

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskÔr v deň úöinnosti poistnej zmluvy.
3. Touto poistnou zm|uvou je krytý v zmluve uvedený pocet pracovných miest zvýšený maximálne

v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekročenia tohto limitu je poistník
povinný poŽiadat'o dopoistenie týchto pracovných miest.

4. Škodovú udalosť je poistený alebo poistník povinný hlásit' pĺsomne do 48 hodín od jej vzniku na
predpísanom tlačive na adresu: KoMUNALNA poĺst'ovňa, a. s. Vienna lnsurance Group,
Stefánikova 17 ,811 05 Bratislava' Náhradu škody rieŠi poist'ovňa priamo s poŠkodeným'

5. Výluky z poistenia - poistenie sa nevzťahuje na:
a) uraz' ktorý poistený neutrpel v prĺamej súvislosti s výkonom dobrovol'níckych prác organizovaných

poistníkom v zmysle ust. $ 52a zákona o sluŽbách zamestnanosti,
b) Úraz, ktoý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
c) uraz, ku ktorému doŠlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhe strojov a zariadeni, na ktoré nemal

poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie'
6. Prehlásenie poistníka:

a) Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informacnom
systéme poist'ovatel'a na úcely priameho marketingu poisťovatel'a (najmä ĺnformácie o novinkách,
akciách azl'avách, ako aj o súťaŽiach, po.istných produktoch, poskytovaných online sluŽbách a pod')
po dobu trvania poistného vzťahu: tX ]ÁNo / t ] NlE.

b) Poist'ovateľ informuje poistníka, Že jeho osobné údaje spracúva podl'a $ 10 zákona ć,' 122t2O13 Z.z'
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov v spojení s $ 47 zákona č'
3912015 Z.z' o poist'ovníctve a o zmene a doplnenĺ niektoných zákonov v znení neskorŠích
predpisov. Poistník dáva poist'ovatel'ovi sÚhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu
práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podl'a $ 78
zákona ć,. 3912015 Z'z' poskytovala, sprístupňovala a cezhranicne prenáŠala právnickým osobám
podnikajÚcim v poisťovnĺctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujÚcim sluŽby finančného
sprostredkovania a finančného poradenstva podl'a osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, Že mu
boli vopred poskytnuté údaje v zmysle $ 15 zákona Ö. 12212013 Z.z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba pouÖený o svojich právach
uvedených v $ 28 zákona č,. 12212013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoých zákonov' Zároveřl berĺe na vedomie, Že text poučenia je moŽné nájsť aj na webovej
stránke poisťovatel'a.

c) Poistnĺk vyhlasuje, Že všetky odpovede na otázky poisťovatel'a týkajúce sa poĺstenia a všetky d'alŠie
uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zaväzuje sa kaŽdú zmenu bezodkladne oznámit' písomne
poisťovatel'ovi. Pokial' nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, potvrdzuĘ, Že ich overil a sú
pravdivé. Berie na vedomie, Že nepravdĺvé alebo neúplné odpovede rl!ôŽu mať v zmysle

V Cadci, dňa ! 4 ł. n ĺłl

občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej sumy al
plnenia zo strany poisťovatel'a.

ebo o$mietnutie poistného
Nóoło
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'éNNA lNSURANCE GRoUP

sUHLAs so sPRAcÚVAruĺrvl osoBNÝcn Úoł.lov
NA MARKETINGovÉ Úcely

Spoločnost':
xolvluruÁlruApoist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, so sÍdlom: Štefánikova 17, 81105 Bratislava, lČo: 31 595 545,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratisĺava l, oddiel: Sa, vloŽka č. 3345/8 (d'alej len ,,Spoločnost"')

Klient alebo potenciáIny klient Spotočnosti:

JuD, /íor--,', Qú'
G3 0c 05 OJGY

Śrł,a /lfr -il,ar'!ą 'ałb a
0/// 4"lc e: ,ł-Telefinne číslo

1t11-r^ło,e 4,ał" ,ĺ

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

E-mailová adresa

(d'alej len ,,Klient")

Týmto ako Klient, súhlasím s tým, aby SpoloČnost'spracúvala moje údaje uvedené niŽšie na marketingové účety,
teda na:

' poskytovanie individualizovaných marketingových ponúk, ktoré zahŕňa automatizované spracúvanie mo-
jich údajov s cieľom pľispôsobit'marketingovú ponuku mojej situácil a potrebám (profi;ovanie). lde najmä
o informácie o produktoch a sluŽbách Spoločnosti, o akciách azl'avách a o podujatĺach a śút'azĺach, ktoré mĺmÔŽu
byt'poskytované prostredníctvom e-mailu, sms, poŠtovejzásielky alebo telďonĺcky, a

' uskutoěňovanie prieskumov trhu a pľieskumov spokojnosti s produktami a stużbami Spoločnosti prostred-
níctvom e_mailu, poŠtovej zásielky alebo telefonicky.

Tento súhlas sa vzt'ahuje na nasledovné Údaje: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia
a/alebo rodné číslo, pohlavie, e-mailová adresa, telefÓnne číslo, korešpondenčná adresa, typ poistenia, výŠka poistnej
sumy, výška ročného poistného, výška vyplateného poistného plnenia a typ motorového vozidĺa, a to v ro'sáhu, v ktorom
som uvedené údaje poskytol(a) Spoločnosti, alebo boli Spoločnost'ou získané v súvislostĺ s mojimi poistnýmizmluvami.

Beriem na vedomie, Že poskytnutie mojich údajov a tohto súhlasu je dobrovol'né a svoj súhlas mÔŽem kedykol'vek
odvolat':
- pÍsomne na ktorejkol'vek pobočke Spoločnosti,
- písomne zaslaním na adresu Spoločnosti uvedenú v úvode tohto dokumentu,- elektronicky prostrednĺctvom webstránky www.kpas.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov.

Svojĺm podpisom potvrdzujem, Že v čase získania tohto súhlasu mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní mojich
osobných údajov Spoločnost'ou, vrátane informácií o mojich právach v sÚvislostís týmto spracÚvanĺm . Zároveň beriem
na vedomie, Že informácie o spracÚvaníosobných Údajov srj uvedené aj na webstránke śpoločnosti.
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Podpis dotknutej osoby/łńeno, priezvisko
(paličkovým písmom) a podpis zákonného
zástupcu

0

Meno a priezvisko prevádzkovatel'a
ktorý overil totoŽn
(palĺčkovým pĺsmon)

Dotknutej osoby ktoý overil totoŽnosť Dotknutej osoby
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KoMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Stefánikova 17 ,811 O5 Bratislava
lČo: sĺ 595 545, DlC:2o21o97o89, lc opľ: SK7o2oooo746
Spoločnosť je ćlenom skupiny registrovanej pre DPH, zapisaná v obchodnom registri
okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vlożka č. 3345/8

-'..lNA INSURANCE GROUP

VYHLÁSENtE PolsTNĺKA

Meno a priezvisko

Dolu podpíSaný, tymto ako poistník na poistnejzmluve č. návrhu

VYHLASUJEM

a SVojím podpisom jednoznacne a nespochybnitel'ne potvrdzujem, Že som s dostatočným časovym predstihom
pred uzatvorením poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dÔleŽiými zmluvnými podmienkami uzatváraného
poistenia aprevzal som predzmluvný dokument:

f] ooxument s kl'úcovymi informáciami (KlD),

! lnforrnácie o konkrétnom fonde,

Ę Fo''ulár o doleŽiých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnejzmluvy,

f] lnĺorrnačný dokument o poistnom produkte (lPlD).

o)'^ dňaV

MiSIO
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10
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podpis
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- ĺJrĺpade' Že potenciáIny klient má záujem o kúpu produktu / produktov a je uŹ v čase odovzdávania
predzmluvnej dokumentácie aj známe ěĺslo-návrhu poistnei zmluvy je potrebné toto čĺslo návrhu
uviest' tu: ............. .....r-!..?..?..?...'.Y,.1.p.:t..ł.....'...'_'.:'..-......'.

KOMUNALNA I'
PolsŤovNA p

VIENNA INSURANCE OROUP

účinnost': 01.07 .2018

zÁzľĺnm o PosKYTNUTĺ
$'poxuurNTU s KĽÚČo\aŕMl lNFoRMÁclAMl
! INFORMACIE O KONKRETNOM FONDE

ýFoRMULÁnu o oÔt-EŽlĺÝcH ZMLUVNÝcH PoDMlENKAcH UZATVÁRANEJ PolsTNEJ ZMLUVY

PlNFoRMAČľĺrHo DoKUMENTU o PolsTNoM PRoDUKTE

Spoločnost'KOMUNÁLNA poist'ovňa, a's. Vienna lnsurance Group, so sĺdlom Štefánikova 17, 811 05
Bratislava' -)p9 -o31 595 545 (d'alej len ,,poisťovňa") informuje potencĺálneho klienta
. ' . .. ':1."_.ľ.'...!.i.?..y.'..'.'......'... (identĺfĺkácia menom a priezviskom), Že má záujem kúpit'
produkt, ku ktorému mu V zmysle osobitného predpisuĺ má byt' poskytnutý dokument s kl'Účovými
informáciami (d'alej len ,,KlD"). Potenciálny klient má záujem kÚpit' (uvaŽuje nad ich kÚpou) nasledovné
produkty, ku ktorým má byt'poskytnutý K!D:

! Provital Duo
! Provital Kapitál (doŽitie s vrátením poistného v prípade smrti)
Ü Provital Kapitál(doŽitie' smń')
! ProvitalJunior
! Školák
! lnvest 2027
! Provital lnvest
Ü Kontiinvest - náhrada
! lnvestiČné pripoistenie k Provital Duo
! lnvestičné pripoistenie k Provital Junior

číslo
číslo
číslo
číslo
číslo
číslo
čĺslo
čĺslo
čÍslo
číslo

KID:

KID:

KID:

KID:

KID:

KID:

KID:

KID:

KID:

KID:

6272_20180701_3
6054_1_20180701_3
6054 2_20180701_3
6271_20180701 _3
6039_201 80701 _3
6810_3_20180313_1
6053_201 80323_4
5074_201 80323_3
l_6272_241 80323_3
l_6271 20180323_3

Potenciálny k!ient si vybral nasledovnú formu poskytnutia KlD:
! tlačená na papieri, priČom svojím podpisom niŽšie potvrdzuje jeho prevzatie
! elektronická prostredníctvom webovej stránky

V prípade, ak si potenciálny klient ako formu poskytnutia zvolil webovú stránku, poist'ovňa informuje klienta,
Že KlD a KllD je prístupný na webovej stránke www.kpas.sk v sekcii ,,Predzmluvná dokumentácia" (kde
potenciálny klient nájde vŠetky Öasové verzie KlD a KllD a to zadaním názvu produktu (podl'a toho, ktoré z
vyšŠie uvedených produktov má záujem kÚpiť resp' uvaŽuje nad ich kÚpou) a dátumu podpisu tohto záznamu
v časti ,,povinné dokumenty". Potenciálny klient nespochybnitel'ne prehlasuje, Že má prístup k internetu a Že
tÚto formu poskytnutia povaŽuje za vhodnú a dostatočnÚ a ako dÔkaz poskytuje svoju e-mailovú adresu

Potenciálny klient je kedykol'vek oprávnený poŽiadat' poist'ovňu o bezplatné poskytnutie papierovej kipie
KID a KllD.
Poist'ovňa informuje potenciálneho klienta, Že KlD a KllD podlieha pravidelnej revízii, pričom v prípade, ak
dÔjde k jeho revidovaniu, tak revidované znenie bude zverejnené na www.kpas.sk v sekcii ,,Predzmluvná
dokumentácia''.

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU) č. 128612014 z 26' novembra 2014 o dokumentoch s kl'účovými
informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty zaloŽené na poistenĺ (PRllP)
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VIENNA INSURANCE 6ROUP

účinnost': 01.07.2018

Potenciálny klient prehlasuje, Že bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy
písomne oboznámený s dÔleŽitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostređníctvom
dokumentu podl'a osobitných právnych predpĺsov aŽe tento dokument právzal. Názov tohio oot<umentu je:

! Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmtuvy
D 6808 - Pieta
! 6035 - Provital Pokoj
Z 6172 - Projekt lstota
! 6362 - Provital Partner
! 4'ĺ65 - oPU MAX

{ lnformačný dokument o poistnom produkte (d'alej ten ,,IPlD,,):! Skupinové Úrazové poistenie (beŽne platené), čĺslo lPlD: 5o_2o18o223_1
( Úrazové poistenie (ednorazovo platené), číslo lPlD: 51_20180223_1
D Poistenie Šxot-Áx (ednorazovo platené), číslo lPlD: 52_201}0223-1
! Úrazové poistenie (beŽne platené), číslo lPlD: 4o2o-2o1}o223_1
! Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom, číslo lPlD: 4022 2o180223 1

! Úrazové poistenie (ednorazovo platené), čÍslo lPlD: 412o_2o180223_1
! K-škole, čĺslo lPlD: 4801 20180223_1
! sKP, číslo lPlD: 4802 20180223 1
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F]'ľ't UPozoRNENlE PRE PoTENclÁLNEHo KLIENTA A FlNANcNÉHo spnosTREDKoVATEĽA
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Potenciálny klient má právo, aby KlD a KllD dokument vytvorený podľa osobitných právnych predpisov
obsahujúci dÔleŽité zm|uvné podmienky obdrŽal s dostatočným časovým predstihom pred tým, neż bude
viazaný akoukol'vek zmluvou alebo ponukou. Vzhl'adom na zloŽitost'produktu, ktorý má potenciálny klient v
záujme si ktlpit' (uzavriet' poistnú zmluvu) je dostatočným časovým predstihom najmenej jeden deň pred
uzatvorenĺm poistnej zmluvy. Poist'ovňa upozorňuje potenciálneho klienta, Že v prípade, ak aj napriek vyŠŠie
uvedenému upozorneniu prevezme predmetné dokumenty v deň uzatvorenia poistnejzmluvy, poist'ovňa mu
nezodpovedáza akékol'vek Škody spÔsobené uvedeným konaním. Uvedené konanie nemá Žiaden vplyv na
platnost' poistnej zmluvy!



.A ŕ K0^'1UNÁLNA Poisťovňa, a'5. Vienna lnsurance Gĺoup

ŠteÍánikova 17, 81] 05 Bratislava, 5lovenskó republika
5pDl0(n0sĺ ]e ŕleĺlorr skLtplny pĺe 0Pll, z.pĺ5rna V 0b(h0dl0n] ÍÉ9l\|rl okĺe5ného 5ÚdU Bĺall!lJva 1, oddlel, 5:, vlczka ĺ: 33d5,/BuRÁNCE GR0UP

zÁznłnnł z RoKovANlAsPBosTtEDKovATEĹÁ PolsTENlAs KL|ENToM PBED UzAvRErĺM ALEBo zMENou PolsTNEJzMLUvY

Meno a mBno liĺlallčnéh0

PÍávĺ]a ĺ0rma

4.ezłL

,// ,tłíl Áĺ o 6," /,) 0? a o, ()lłc7

ľÓL
čisl0 v banke

kloni koná V mene spoločnosli KoMUNÁLiJA poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group, lČ0] 31 595 545, {ďalej len ,'sproslredłovaleľ poistenia''} a

A. ľí0n0 a pÍiezYislo 0s0by,

:: l.l i:. : :'l: .:
B. Meno a !ri0zYisk0/0bciđodné meno/názoll 03ob|.

//"'ł"

Úil - 7,xo 9': /Ł

me üzah0ísnó zmfna ĺ3k 0dlišňá 0d 0s0br ćasli

Śt' prisl. čĺslo banł0vaho ÚčlU'

łl0rá sa 0 m0žn0sliach

B0dné čĺslo/missl0 ĺaí0denia

ld€nliĺikácia:

tc0:

Št. pĺĺsl. cisl0 bant(0Yóho úÖtu'

leliĺón/e'mril

.( ?

0ĺUh d0llrdĺ
l0l0žnffili:

cislo dołĺaĺu

l0loŽn0sli:
ldenlililácia:

0rufi dokladu

l0loŽn0sli:

cĺslo d0k|adu

l0l0žn0sli:

0tc: tc0: otc:

J h ą-o,
Vzlah Inedzi osobo! "4" r "B-:

klorý má v Úmysle v}Użiť, ĺesp' Vyużĺva poistbvacie sIuŽby spotočnosti K0ľ"'!UNÁLNA poistbvňa' a's. Vienna lnsuĺance Group, (ĺÍalej len ,,klienl'')

spôlob l0ĺllsłlovsĺlia !0isl'Üln€ s łlienlom:

,Ď r J j< O// -Y.lz řaĺł

,xbołł l ł?Z

0o 1l// Ą3/

oLJ /> łĺŁ-
. .1'. '

P0Žlĺ0ÁvI(Y A P0IREBY xl-lEllIA s 0lltAD0M tlA posĺĺiovnľt sLuŽgt

l. |]dÍženie živolnei l]mnB l dóchodlovom leĺu
Ďd'alšĺ dôchodok

2. 0clrĺan' BÍiimu a ĺ0diÍy 9red n€!redvidal0lhimi Üdďoslimi

řslĺala života' choĺoba, Úíaz

3' BUdúcn0sl' vašiDh d8lĺ

ištÚdiun]. ślaĺt do Źivota

{. v3š0 býrłnis
*kÚpa nehnulel'nos1i, rekonštĺUkcia nehnUtel'nosti

5. 0chrana vašho m8isllu

-auto, nehnUtel'nosť, domácnosť

6. lnó

_p0islenie zodpovednosti, cestovné poistenie, investovanie

zilÄl'0sĺl A sĺÚstil0sTl t(LltilTA

s 0l]tAD0ĺtt tłÁ posxllľurÉ sLuŽsl

! neklient

E b,ývalý klient

B súčasný klient 
;

Iino:

ĘÁno trĺie
[Áno Ętĺie

t Áno t ľie

Ę Áno pl nie

ĘÁno s3ie

Q Áno f] ľie

tllłÄlłcľÁ slIlJÁclA ĺtltlłTA

výdavky

bbývanie

-d0íl]ácilost
rcestovné
_Ĺjeli
isplálky/ZáVäZky

-spoĺenia/poistenia
ÚŮstätné

ceIk0vć výdaYiy

: lnó słUl0čn0sli

EUR

EUR
EUR

EUR

EUF
EUR

EUR

Plĺjmy

rčisĺý pĺíjem

boočet plaloV ĺočne
boíjmeny

-výplalný deň

cďk0vé pÍĺjmY

l0lhé Drollri0dky

EUł

EUN

ELiA

EUil

, ooponÚčłľlĺ spRosĺBEDlĺovAI€ľA s l{A ŻlsT[tlE

EUR

: : l(l"lIllT0łl ł0ttlłt RlEstlĺlE

Íiĺanóná

sluŽbs: dUŽba:

PÍodukl:

Zdovodnonie:

llállady:

finsnčná

sluźba:

PÍ0dÜll'
nĺYlh

' 1 zmluvy č.:

tiĺančná

služba:

Pĺ0d0ll,
náĺIh

ZmlUw č.;

Zdôvodn€nie:

łállad':

Pmdulĺl:

: ; Zdôv0dlIenie:

..:

: llál|rdy:

PREtltÁsEľltlP0ĺ'lB0ENlE

pohlného náľĺhl )
Pois{ovňa ,níoÍnrUje klienta, Že osobnć údaje spracÚva v súlade s Nariadenĺln Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27 ' apííla 2016
o ochĺane Íyzických osôb pÍi spracúvaní osobných údajov a o voll]om pohybe takýchto ÚdajoV, klorým sa ŻÍUšuje smernica 95/46/Es (všeobecné

nariadenie o ochrane Údajov) (d'alej len "ľJarĺadenie'') a príslušnými slovenskými pÍávnymi pŕedpismi'

Klient prehlasuje, že sa 0boznámil s inÍormáciami o spracúvaní ieho osobných Údajov podl'a Nariadenia, Vrátane inÍoímáciĺ o jeho právach. Záľoveň

berie na vedomie, že inĺormácie o spracúvaní osobných Údajov je možné nájsť na Webovej stránke poisťovne.

Klient berie na vedomie' že tento záznam nie ie návrhon] na Uzatvorenie poistnej Żlmuvy V zmysle príslušných občiansoprávnych
KIient zároveň beÍie na vedoĺnie' že infolmácie nachádzajúce sa V tomto zázname poskytuje sproskedkovatel'ovi poistenia v

č. 1 86i2009 Z. Ż' o ĺinančnom sprostredkovanĺ a Íinančnom poradenswe a že budú spÍacÚvané v inÍormačnom systéme
nia, íesp. spoločnosti KoMUNÁLNA poistbvňa, a's. Vienna lnsurance Group.

Spľostredkovatel'poistenia b'mto vyhlasUie a svojiilr p0dpisoln poivÍr'ZÜie. že identiĺikoval a overil idenliÍikáciU klienta ako aj overil ostatné
Uverlené v toĺnto záZname na základe jeho dokladU lotožnosti (OPiPAsAĺýpis oRsR, żRsR alcbo lnĘho íegislla/dokladu o DlČ).
spÍostredkovatel poistenia vyhlasUje' že na Żáklade klientonr posliytnUtých inĺormáciĺ týkajÚcich sa ]eho požiadaviek, poiÍieb' skÚsenostĺ,
a finančnej sitt]ácie je klienlom Zvolená poistná z|nlUVa (d'alej len ',PZ") 

pre klienta vhodná/nevhodná (nehodiace sa prečiaŕkul)
!lI V prĺpade oŻnacenia ''nevhodná'' sa sprostÍedkovaná Zmluva o poskytnutĺ íinančnej sluŽłry považuie za nevhodnÚ pre klienla, ĺę{čł^\
spÍoslredkovatel'poislenĺa klienta upozoíňuie a odporúča mu starostlivo zvážit'či aj napřick uvedenei sktjločnosli uzavrie túto znrluvU!!!

pĺsmom) podlis kij'.ĺi

Đňa

sń\

c/-ł. lli?

ť!'
$9

1ub,;*n

.. 
^ł-ą

tsaby

' Vyplňovať ie0 v pĺipade lokovania o możnosli uiavÍelia Žĺvolného poistenia
Meno i pŕieŻvislo pismom) rrodols kliŕi1.

sr2ilä 1 /:'l



lNFoRMÁclE o PolsTNiKoVl A PREHLÁsENlE PolsTNĺKA o zDRoJocH PEŇAŽNÝcH PRosTRlEDKo
sekłia 

^. 

(Udaje a inĺomácie v lejto sel',ciĺ záznamu je polrebné vypĺsa!'ĺen V pĺipade ĺokovania o nožnos!ĺ uza,łĺelĺa Živolného poistenia.)

PíieŹVisko/0rrchodné meno poislnika

kesp' ,,lretej stĺany'', ktorá peńażných proskiedkov opeÍácie) Kíslné meno Št. pÍísl' E-mait

spolumajitel'

MuŽ

E]
Zenatl!

Titul

j Aiiú|ny sIäv sjü$oí lnł@ frlmy' ł'ícb vo lime):

f| tĺlstaosoua

|-l ĺnyvłan ) Špecilikuite: ł
Trvalý FcDyl/lúiesto podnikanła/Adĺ€sa sĺdla (Ulica, číslo domu, mesto' PsČ) poistnĺka

lioĺ€śponijencná adíesa (ulica, čĺslo domU, mesto, PsČ) - vyplniť v pĺĺpade, Že je iná ako adÍesa lĺv. pobt1u

ľ.lázov aktuáineho zameslnáValel'a/Meno a prieŻvisko šlalUtáía Po/F0P

Vuťah m€d2i poislnĺkom a p0isleným

{aj viacero m0Žnoslĺ súČasne)

V prĺtrade. Že sle P0/F0ą Uved'te najhlavnejśiU c;nnosť z predmelu Vášho
lcdnikania v ĺĺadnom ÍegistÍi sR (napĺ. v obchodnom legislíi)

ll. 4.a. c0 jo VaŠim pravidelným zĺiĺojom pĺĺjmu?

(aj via.jeÍo mĐžnosli sÚćasn€)

4'b' Údaje o 2dÍo]i majetku

ĺaj Viac€ro moŽnoslĺ sÚčasne)

DĺUh/císlo dokladU totożnosli Konlakhý teleĺón

Bodné číslo/lČ0

Názov predchádzajúceho zamestnáValel'a/i!'|eno a priezvisko štatulára P0/F0P

! ĺodinnÝ PĺísluŠnk f] Żameslnávat€l'

! ľoĺniłam aj mimo eÚ a sn I Podnikám v ĺámcĺ EÚ !

Dát. naĺodenia/Dál' Zal0Ženia P0

Podnikám výlučne na Územĺ sR

0značenie a

sekda B' (Údaĺe a inĺarmácie v leit} sekcĺi Żáznanu ie polrebné
a v pĺipede, 2k poĺstná znluva un1Žňuie v priebehu iei

l. 1 Sle: 1a) PoiF0P ! 1b) zamestnanec u ĺa) !
2' ste v pĺipade P0/F0P väčšino4im majiteIbm/členom štatutárneho orqánu/prokuÍistom? o Áno ! ruiu !
3. ste polilicky exponovanou osobou? Áno ! Niu D

vypĺsat'lenVprĺpadezákladneistaroslĺĺv1stĺoklienla,t.ĺ'vpĺĺpadeakvýškapoistnéh}zakalendárnyrhk>la00EURalebliednorazovépoĺslllćj>2500E]JR
tĺvania Úhndu nimoriadneho p0istného')

Císia bankových účtov' klolé moźu bý klĺentom pouŹité na vykonanie ĺinanČnej opeÍácie

Uved'ĺe miesto

! ł'u'l'o,ĺiemzozávisl€jčinnosti ! ł.rz pÍĺjemzoodnikania f] ł.s kombináciapÍĺmov4.a.1.a4.a.2.

! ł'u'ł' in1' ľ1,* - speciÍikĺile:'

! 4'b.1. PĺÜem zo zameslnania

! ł.u'ĺ. inĺ ,o.lu - speciĺikľjte: Đ
! 4'o'2. pĺí;em z podniłania ! ł.o's' o.oio.tuo ! ł.o.ł' uÝno.v. lredaia obch' spolocnosti

! oo ĺ ooo tun ! t ooc run 
"i 

z oco EUR ! nad 2 000 EUR5. Uved'le pÍiemernú výŠku Vášho ak1uáln.ho híubého mesačnćhc plíjmU
(sličel vŠetkých pĺÍjmov) - pĺalĺ len pÍe P0 a F0P

seLiat' (Udaie v teito sekcii v'ýpĺsať len ak bola vypísaná sekcia B. na teilo strane záznanu')

Ż0R0Jt PtilAŽ}iÝcH PR0sTfi lE0l(0l/lllvEsTĺclĺ/P0lsTľilü

Vysvetlile, pĺosín], podrobne pÔvod peňažných proslriedkov, Žabezpečíte krytie íinanČnejopeĺácie služby poisťovatel?'zaplalbyakoktorýmipoislné'nanákIadovainvesticiíZdíojoVvŠetkýchaslaÍostljvo

clĺAfiÁl(ÍtR Ż0B0J0lĺ

VLASTNE ZDAOJE

P0zlcANE/cu0z!E
ŻDR0JE

ÚVERoVÉ/ZMtUVNÉ
ZOSOJE

EI]R: :

l číslo bankového

i Číslo bankového účlU:

EUR i

P0Pls/0BJAslłf lłlE zl}B0J0v

úćtU: i Meno a píiezvisko majileľa bank. Úč{U: i

.i

i Čislo bankÚvého Úćtu: i t'l€no a pliezvisko majileĺa bank' Účlu:

i Názov úveĺov€j ĺnšlilúci€

EUR

lNÉ ZDR0JE

EUR €Đ sÚcfT Z0R0J0ľ Ptĺ^żľÍcH PRosIRltDĺor

'..:: :'.i:śj_i=:.,' : '.:-:;:;;ai:'=-']:]_:l::::-:: ] ,_- 1:::.]:i:::-':..;.i'-;']';:.:-::-]

x

'-'-r0

0

poi5tníka

VtSĺtTLlĺKY: o ĺehodiace sa pÍećiaÍknile: P0 - ptávnická osoba _ podnikatel'ský subjekl: FoP _ lyzická osoba podnikaleľ'podnikaiúca osoba

Meno a

sraná 2/3



łdĺio (vyplfri sa len v prĺpade, ak ie oprávnenou osobou P0, f1P alebo zdruŽenie naietku podth počt\ konečných uŽĺvatelbv výhod), ak ie ich vĺac, pripoji sa nové llačivo.

PÍiełi3l0 2. ilono

ĺn'lr lrYrb

R0dnć čísl0/dá|üm nar0d0nia śt. prkl' c.0P/llsu: ĺ0dné čĺtloidálüm narodoni. Šl. prĺsl' C.0P/ĺru:

3. łlgn0 PÍiezvisk0 4. łleĺo

śt' ľkl. c. oľ/paru: Bodnó čĺsl0/dálUm nar0denie śt' ilĺ. c. oľ/mlu:

yYsľtTUYn: €)

obchod.

a) má píiamy alebo neptiamy podiel alebo ich súćel najmenei 25 96 na hlasovacích pÍávacn v pĺávnickei osobe eIebo na jej zák|adnom imaní vrátane akcií na doručileľa'

b) má pÍávo Vymenovať, inak uslanwiÍ atebo odrobĺ ślaluláíny oÍqán' riadiaca oĺgán, dozoÍný olqán atebo konlro|ný oíqán v píáVnickei osob€ alebo akéhokolWk ich člena'

c) ovláda plávnickú osobu iným spôsobom' ako ie Uved€né v písmene a) a b) tohlo odseku,

d) má plávo na hospodársky prospech najm€nei 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej iej čannosli,

Konečným Użivateľom Úh0d pli zdĺUżeniach maielku ie íyzická osoba' kloÍá:

a) je zakladalerom alebo zĺiaďovatelbm zdĺuženia majelku: ak le zakladatelom alebo zíiaďovateľom pĺáVnická osoba' lyijcká osoba podľa odseku 2'

alebo ich člen3'

c) je ślaluĺáÍlym oĺgánom' ĺiadiacim orgánom' dozoÍným oĺgánom. konl.olným oĺgánom alebo členom tých to olgánotr

osôb' kloĺé majÚ výŻnamný pÍospech zo zaloż€nia alebo pôsobenia 2díużenia majelku'

liadiacei pôsobnosli šlalUtárneho oÍgánu.

1.

2.

3.
4

5.

6.

selela E. (Vypĺsať len v prĺpade, že bola ýypĺsaná sekcia A.) PnEHtjistlllE / mĺľRÍ)EtllE

Pĺehlasu|em a svojim podpisom potvídzujem, Že všetky vyŠŠie Uvedené údaie sú pravdivé a som si vedomý opĺávnenosti poisťovatelh požadovať ich ziáznam v tomto zázname

v sÚlade so zák' č' 2g7t?008Z z' o ochlane pred legalizáciott oĺĺjmov z lĺestnei činnosti a o ochrane pĺed ĺinancovaním teroiizmu a o zmene a dopInenĺ niektoĺých zákon0v'

dňa
Meno a pÍiełisko (oaličkoýým pĺsmom)/podpis poistenóho, |t'leno a pÍie:visko (paliČkoýým

lesp. leho zákonného zástupcu (ak je iný ako

pismom)/podpi5 pcIsllrĺka
poistený)

0 ĺĺnanćných ljčt1ch pre účely spĺávy danĺ a \yhlášky Ministeĺslva ĺĺnanciĺ sR č. 446/20ĺ5 Z.z.)

svojim podpisom čestne pÍehlasujem, Že daňové účely som ĺezidentom

Ę usn moje TlN: EeÚ 
"n'*Y'Jůll

Kďdú zmenu Uvedených údajov sa zaväzu|em pÍeukázateI'ne nahIásiť poistbvni bez zbyločnóho odkladu.

dňa
Meno a pri€zvisko {pa|ičkovým písmom)/podpis poisleného, Meno a pĺiezvisko (paličkoýim

íesp' iŕho zákonného záslupcu (ak je iný ako

Ę in,y stĺt 
o,o,.'*ľ'Jľrll

pĺsĺnom)/p0dpis p|isiĺka
poislerý)

oslatné údaje Uvedené v tomto Záznamesprostíedkovatel' poistenia
0ÍegislÍa/dokladinéhoaleboŽRsRORSR,

identiĺikovalzepotvÍdzUje,

totoŽnosti

podpisom

dokladuieho

a

základena

DIUh dokladU Ioložĺosla

poistenćho. resp. |eho Zák' Iásl.:

Díuh d0k13du loložnosli

poishĺka:

UP0z0Bľ{tllltl

Číslo dokladU totoŽnosli:

Čisl0 dokladu toloŽnosti:

Vydaný kým:

Vydaný kým:

Platný do:

Plalný do:

Meno a pÍiełisko sptostíedkovatel'a poislenia / Podpis

(v pĺĺpade ĺinančnóho agenta Uveďte meno a ptieŻvisko osoby

zölUpUjÚcej ĺinančného agenta)

Ak Je poistnĺkom právnická osoba, píed uzatvoreníni poistnej Żmluvy ie k tomulo záznamu polrebné płloźiť aj r}'pis z obch' reoislĺa'

živnoslenského Íegi5lra, Í€sp' z ekvivalenlných ĺegislĺov v Żahraničĺ.

ĺNŠTRllxclA PRF sPBosŤRFDKoVATEľA PolsTFNlA| Tlilo Śkenll 7á7neńll ĺśk4na 3/3) ic nolíchné wni\áŕ lłn v nÍioäÍln ĺokovioie o možnoŚli ll7ávÍtlia iivolnÁhô ooirlPnia sI7ná 3/3


