
 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská 
republika, IČO: OO 585 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa vložka 
č.79/B  

zastúpená: Slovenskou sporitel'ňou, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: OO 151 
653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.601/B (ďalej .Poistiteľ")  

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY  
pre cestovné poistenie k medzinárodnej 

platobnej karte Slovenskej sporitel'ne, a.s.  

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 2910032703  Získatel': 2433432  

Držiitel' karty  

Meno a priezvisko, titul: Martin Dušanič 
Rodné číslo:  

Ulica a číslo domu:  Narcisová 4 PSČ: 82101  Mesto: Bratislava 2  
Telefón:  
(ďalej .Poistník" alebo .Držiteľ karty")  

Druh platobnej karty (rozsah poistného krytia) 
MasterCard Gold BU čip  

Poistenie  
Individuálne poistenie  

Poistná doba: doba neurčitá 
Poistné obdobie: 1 rok  

Začiatok poistenia: 25.01.2011 00:00:00  

Ročné poistné: 27,02 EUR 1 814 SKK  

Vyhlásenie Poistníka:  
V zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas Poistitel'ovi, aby moje osobné údaje 
získané v súvislosti s poistnou zmluvou uzatvorenou na základe tohto návrhu, vrátane údajov o mojom 
zdravotnom stave, spracovával v rámci svojej činnosti v poist'ovníctve na účel spravovania poistného vzťahu po 
dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práva plnenie povinností vyplývajúcich z tohto poistného vzťahu. 
Súhlasím, aby Poistitel' poveril spracúvaním mojich osobných údajov Slovenskú sporitel'ňu, a.s., Tomášikova 48, 
Bratislava.  
Zároveň dávam súhlas, aby moje osobné údaje Poistitel' poskytoval do iných štátov pokial' to bude potrebné pre 
zabezpečenie výkonu práva plnenia povinností z tohto poistného vzťahu, pri poradenskej činnosti v oblasti 
poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov. Tento 
návrh sa po jeho prijatí stáva poistnou zmluvou.  
Neoddelitel'nou súčasťou poistnej zmluvy sú Podmienky poistenia pre cestovné poistenie k medzinárodnej 
platobnej karte vydávanej Slovenskou sporitel'ňou, a.s. a poistné podmienky pre príslušný druh poistenia.  

Trenčín 24.01.2011  

  

Podpis Držitel'a karty  Pečiatka a podpis Poistiteľa Pečiatka a podpis Poistiteľa 

 ,  /~  

"V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy 
v eurách po prepočte podl'a konverzného kurzu zaokrúhl'ujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podl'a 
pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 01.01.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna."  


