Číslo účtu (IBAN)

BIG

Variabilný symbol

Výška prvej splátky poistného

__ S_K_9_8_11_0_0_0_00_0_0_0_26_2_3~00_5_0_34_---,11
TATRSKBX 111--_9_26_0_1_00_6_5_0
__ 1 I

786,82 EUR

Vyhlásenie poistníka
Svojím podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto návrhu som bol podrobne oboznámený s písomnými
vyhotoveniami všeobecných poistných podmienok, zmluvných podmienok a formuláru o podmienkach uzavretia
poistnej zmluvy podfa vzoru ustanoveného NBS (ďalej len podmienky), ktorými sa poistenie dojednané podfa tohto
návrhu riadi a súhlasím s nimi, uvedené podmienky tvoria neoddelitefnú súčasť poistnej zmluvy. Svojím podpisom
potvrdzujem pravdivosť všetkých údajov uvedených v návrhu a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto
návrhu. Zároveň potvrdzujem v čase pred podpisom návrhu poistnej zmluvy prevzatie písomných podmienok alebo ich
prevzatie elektronickou poštou. Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne
dostupnej internetovej stránke poisťovatefa www.uniqa.sk ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach
poisťovateľa.
Ďalej svojim podpisom beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve v platnom znení je
poistitef oprávnený spracúvať v zmysle § 10 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov aj bez súhlasu dotknutých osôb. Rovnako beriem na vedomie, že osobné údaje môžu byť predmetom
cezhraničného prenosu do krajín EU a Švajčiarska ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany
o.§obných údajov a to iba v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a poistiteľom.
Zároveň beriem na vedomie, že poistiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti osobné údaje
dotknutej osoby poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa osobné údaje môžu
poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poistitefa. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú
zverejňované. Prehlasujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona
o ochrane osobných údajov. Zároveň potvrdzujem, že svoje osobné údaje som poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že
uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol poučený
o svojich právach uvedených v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že informácie
podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na webovej stránke poistitefa www.uniqa.sk.
Podpísaním tohto návrhu sa stávajú neplatnými všetky doteraz vytlačené a podpísané návrhy týkajúce sa predmetného
poistenia (majú rovnaké číslo návrhu).
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Vyhlásenie poistitefa
Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s. Poistná
zmluva vznikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí návrhu poistitefom klientovi v lehote šiestich týždňov odo
dňa prevzatia návrhu. Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu
a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a 8 zákona Č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu
totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

Dňa 26.04.2016

Dagmar Lacková
Meno obchodného zástupcu

Kontakt na servisujúceho získateľa
Dagmar Lacková

Podpis obchodného zástupcu
poistitefa

ZČ: 73112190
Nákladové miesto: 00634

Email: pobpk@uniqa.sk
Telefón: 0905211974
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