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PodielPodiel Zĺskatel'2Získatel'í
6282117

TeleÍón zĺskatel'a 2 t-mail zĺskatel'a 2E-mail získatel'a 1

dolnikovam@koop.sk
IeleÍĺín získatel'a 1
09't5880966

Rodné čßlo/lC0
0r0r6r8l2l1l9t5l

I

Meno,
Obec D

pĺiezvisko, titul (názov Íiĺmy)
lhá

Štátna pĺíslušnosť
5R

Priemeĺný čistý mesačný pĺţemČíslo 0P/pasu

Štát

SR
(špeĺiÍikovať - zamestnaný nezamestnaný

0bec
ikani a szčo)Povolanie - oblasť pod

PSC

9t1t9r()t1
Miesto - dodacia pošta

Dlhá
Adresa tĺvalého bydliska - ulica, číslo
Dlhá č.1

PsČ

9|1|9|0|ĺ
Miesto - dodacia pošta

Dlhá
Adĺesa pĺe koĺešpondenciu - uliĺa, číslo
Dlhá č.1

Názov bankyIBAN

Mobilný/teleÍonický kontakt
09021 s6906

E-mail

ĺvana.noskova@dlha.sk

Meno, pĺiezvisko, titul
0lena 5eĺqachova

0P/pasu

SR
Povolanie - oblasť podnikania (špeciÍikovať - zamestnaný nezamestnaný 5ZČ0)

|'nícka činnosť odídenca sociáln vecí a rodi

čistý mesačný pľţem

Úĺad

Adresa tĺvalého bydliska - ulica, čßlo

Mobilný/teleÍoniçkÝ kontakt

,ta

1l'
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Začĺatok poistenia

5.08.Ż022

l(oniec po a, koniec platenia poistného
1.01 .2023

Poistená čĺnnosť
Ęvšetky činnosti zaĺadené do rĺzikovej skupiny ĺ aŽ

Ę pĺacovná činnosť [ mimopracovná činnosť

V rizikovej skupine V ľozsahu

80hod mesačne

--------

denne
V pľípade skupi
V štĺuktúre: me

nového úrazového poistenia (U8, U18) je potĺebné pĺiloŽiť k návĺhu pĺedmetnej poistnej zmluvy aktuálny roznam poistenýth osôb.
no a pĺiezvisko, rodné číslo, riziková skupina.

Ę Smĺť následkom Úĺazu
5000 0,02

ĘTĺvalé násl UÍazu
3000 0,03

0 čas nevyhnutného liečenia
úĺazu alebo

Đ Denné odškodné za čas pĺacovnej
neschopnosti v dôsledku Úĺazu alebo

o neDen nodškod 7Ae pobyt
vlct ddôsle uÍazukuv

2000 0,0ó

$ lnvalidĺta násl. Úĺazu s výplatou
dôchodku alebo

O lnvalidita násl. úĺazu s výplatou
poistnej sumy

Mesačné fednorazové) poistné celkovo vĺátane dane z poistenia

ĺó'86
z toho daň z poistenia

1,25
Mesačné (jednorazové) poistné celkovo bez dane

15,ó1
Dohodnutá splátka na úhradu
- po zl'ave ..' o/o za počet poistených osôb (len pĺe U8, U18),

- po zlhve 0lo7a spôsob platenia poistného (len pĺe U7, U8),

- po zl'ave '.'..o/o za vek poisteného.

é za poskytované poĺstné krytie sa povaŽ uje za uhradené po zaplatení poistného vĺátane dane z poistenia.

V pĺĺpade označenia inej ako ĺočnej platby poistného poistník sÚhlasí s tým, Že poistné za cel bude splatné v príslušnom počte
splátol<. Pĺi ročnej platbe poistného je poistné splatné v pľvý deň poistného obdobia. V prĺ ĺstnéhó za celé poistné obäobie
v splátkach srĺ jednotlivé splátky poistného splatné v prvý deň kaŽdého zvoleného obdobĺa, p sa rozuľnie deň, ktoĺého číselné
označeńie je zhodné so začiatkom poistného obdobia.

s ľočne @ polĺočne s štvťročne @ mesačne (nie je moŽné platiť poštovým peňaŽným poukazom)

inkaso z Účtu platitel'a

E)lu
bezhotovostne bez avíza

ffiKN
bezhotovostne s avĺzom

ffiKZ
poštový peňaŽný poukaz

oPz
Druh
pl

lný bonus z mesačnej sadzby za hlavné ľizikoVari

atku tohto poistenia sa ĺušĺ poistná zmluva číslo:0d zači



3 5 79 0 0 0

na plnenie za tÍvalé následky Úrazu, řas nevyhnutného liečenia, plnÚ invaliditu a pĺáceneschopnosť má poisĺený. Právo na výplatu plnenia za

ĺtie poisteného miá:

osoba alebo osoby (meno, pĺiezvisko, ĺodné číslo, prĺpadne podiel na plnení), ĺesp. pĺávnická osoba (obchodný názov, lč0)

0 Osoba (osoby) v zmysle Ş 817 Občianslĺeho zákonníka

PÍe toto poistenie platia prßlušné ustanovenĺa zákona č Ą0/196Ą Zb. Občiansky zákonník, v znení neskoĺších pĺedpisov, Všeobecné poistné podmienky

pre Úĺazové poistenie č. 809, Rozsah náĺokov a zmluvných dojednanÍ pĺe Úĺazové poistenie _ pĺodukty |J7,U8,|J17, U18-02 a dojednania v poistnej zmluve

jednoĺazové pbistné a poistné za prvé poistné obdobie je splatné v deň začiatku poistenia. Poistné na d'alšie poistné obdobia sÚ splatné vŽdy v pĺvý deň

dojednaného poistného obdobia Poistenie mÔŽe zaniknÚť aj výpovedou poistníka alebo poisťovne do dvoch mesĺacov po uzavletí poistnej zmluvy. Výpovedná

lehota je osemdenná a po jej uplynutĺ poistenie zanikne'

Poistník svojĺm podpisom prehlasuje, Že,

a) bol s dostatočným časovým predstihom pĺed uzatvoĺením poistnej

zmluvy písomne oboznámený s dÔleŽitými zmluvnými podmienkami

uzatváraného poistenĺa pÍ0stledníctV0m lnÍoĺmačného dokumentu

o poistnom produkte (d'alej len ,,lPlD"), Formuláĺa o zloŽkách poist-

ného;

b) bol s dostatočným časovým pĺedstihom pĺed uzavĺetÍm poistnej

zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k poistne1 zmluve

s inÍormáciami o jednotlivých zloŽkách poistného, a to prostredníc-

tvom lnfoĺmačného Íoĺmulára k neŽivotnému Životnému poisteniu

a Životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty;

Q bol oboznámený so znením Všeobecných poistných podmienok

poistenia, oSobitných poistných podmienok, Rozsahu nárokov

zmluvných dojednan ĺ pre Úrazové poistenle - pĺodukty U7, U8, U17,

U18, ktoĺé sa vzťahujÚ na poistenie dojednané touto poistnou zmlu-

vou (d'alej spolu aj ako ,,Poistné podmienky") spoIu s dokumentami

uvedenými v bode a) a b) a ktoĺé:

g prevzal v tlačenej podobe pĺi podpise tejto poistnej zmluvy;

s pĺed uzatvoĺením tejto poistnej zmIuvy mu boli na základe

ustanovenia ţ 788 ods 3 zákona Č. 40/196Ą Zb., v znení ne-

skoĺších pĺedpĺsov, oznámené a sprístupnené na webovom sídle

poisťovne www.koopeĺativa.sk vo Íoĺmáte pdi s moŽnosťou jeho

následného stiahnutia alebo tlače;

d) Úplne a pravdĺvo odpovedal na všetky otázky týkajÚce sa dojed-

návania poistenia podl'a tejto poistnej zmluvy a je oboznámený

s povinnosťami v pĺiebehu tĺvania poistenia bez zbytočného odkladu

oznámiť poisťovni všetky pĺĺpadné Zmeny V týchto Údajoch;

e) bol oboznámený a sÚhlasí s vaĺiabilným bonusom v zmysle VPĘ

ktorý má vplyv na výšku poistného v priebehu trvania poistenia.

Je si vedomý Že výška vaĺiabilného bonusu sa mÔŹe v sÚlade s VPP

v priebehu tĺvania poistenia meniť, a ak s Úpĺavou poistného z dÔvodu

zmeny varĺabĺlného bonusu nesÚhlasí, mÔŽe do jedného mesiaca

odo dňa doĺučenia oznámenia o Úpĺave poistného v zmysle VPP

poistnÚ zmluvu vypovedať.

2. V pĺípade, ak poistnĺk a poistená osoba nie sÚ totoŽné osoby, poist-

ník alebo opĺávnená osoba pĺehlasuje, Že má oprávnenie poskytnÚť

poisťovni osobné Údaje poisteného alebo opĺávnenej osoby na ÚČe-

ly uzatváĺania, spĺávy a plnenia tejto poistnej zmluvy podl'a zákona

č.' 39/2015 Z' z. o poisťovníctve a 0 Zmene a doplnenÍ niektoĺých

zákonov'

3. Poisťovňa inÍormuje poistnĺka a poisteného, Že osobné Údaje spracÚva

v sÚlade s Nariadením Euripskeho paĺlamentu a Rady (EÚ) Ż016/6]9

z )7' apríla 2016 o ochĺane Íyzických osÔb pri spĺacÚvaní osobných

Údajov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov, ktorým sa zĺušuje smeĺnica

95lĄ6lEs (všeobecné naĺiadenie o ochrane Údajov) (d'alej len,,Naĺiade-

nĺe"), a prĺsIušnými slovenskými pĺávnymi pĺedpismi. Poistnĺk prehlasuje,

Že sa oboznámil s inÍormáciaml o spracÚvaníjeho osobných Údajov podl'a

Naĺiadenia vrátane inÍoĺmácií o jeho právach Záĺoveň beĺie na vedo-

mie, Že inÍoĺmácie o spĺacÚvanĺ osobných Údajov je moŽné nájsť aj na

webovej stĺánke poisťovne'

Podpis poistníka

Podpiďpďsteného
(ak je iný ako poistnĺk)

lng. D

cu poistbvn eMeno
(čitatel'ne)

Ż4.08.202Ż

DátUm uzavÍetia poistenia Podpis poistníka



KOoPERATlVA poisťovňa, a.s' Vienna lnsUÍan

ŠteíanoviČova Ą,81623 Bratislava 1, slove
Spoloinos( je členom sk!piny pre DPH. Zapĺsaná V ob(hodnom

Vcnujtc zvýšcnú pozofnosť ieho vYpisovôoiu'

E-maĺl
Meno a pÍiezvisko/meno ĺinanřného

Tĺvâlý (pĺe(hodný

PÍávnô ÍoÍma podnika|Úcej

k(oĺý koná V mene 5poločnosli KooPERAT|VA pois(ovňa, a 5 Vĺenna ln5uÍanCe GÍoUp' l(0:00 585 441' (dalej len ,,spĺostredkovatel poi5tenla") đ

Kontaktný teleÍón

RegistÍačnéčĺslo v NáÍodn€j banke slovenska

'mena 
polţlenia ję odliţnij od v aaslr A)

KontaktnÝ tplpíón/E-mail

Ä' Meno a pÍiezvisko o5oby,'

ktoÍá śa inĺoÍmu|e o mo'noŚţiaCh podnikania

adĺesa l

člslo bankového ÚřtU ]

čĺslo dokladu
totožnośti

00682 1 95

TÍvalý

Rodné řßlo

ste sankcionovanoU osobou?1 oíUh dokladU

Áno.ffi ĺieffi totožno5ti

TÍvâlÝ nobvt/Miesto oodnikänia/KoÍešpondenřná adĺe3ä Ż

I

Kontaktný teleÍón/E-mail

09021 56906
Rodné řĺ5lo

_.1

čĺslo bankového Úttu

št' pÍĺśl.E
-.-.. Jokladu

totožnosti
čĺslo dokladu

totožnosti
1no, ffi ĺi" ffil

dolnikova 09 1 5880966

Námestie SV. Michala 1,92001 Hlohovec

lng. Mańina Dolnĺková

Olena Sergachova
obec Dlhá

Dlhá č. 1, 91901 Dlhá

a IodinY pÍed nepÍedvĺdâteľÎými Udalosťami

choÍobô. Úíěz

6' lné
Ę poislenie zodpovednosti, ce5toVné polstenle, inVes[oVanie

4 vaše bývanie
El kÚpö neh0uţeĺlo5l!, ÍekonšLĺUk(la nehnU(eIno5li

životnej ÚÍovne v dô(hodkovom vekU

dôchodok
fflÁno ffi|ĺi"

flÁno tlni"

ffiÁno t|ĺi"

fl|Áno ffilĺi"

A PoTREBY KtlENÎA s 0HţAD0M NA P0sKYĺ0vANt

'1 UdÍžanie
Ę dalši

Ż ochÍana pÍĺjmu
9 slíala Žlvola,

3 BUdÚCnosťvaši(h detĺ
Lł šlÚdium, ś(aÍl do Života

5 o(hÍana váiho majeţku
Ę aUto, nehnuleÍnolti, domáCnos(

tlÁno ffiłĺi"

ffiÁno s|ĺie

slTUÁ(lA l(tlENĺÂ

Eł bývanie

g domá(no5ÍĘ čßtý pĺiJcm

Ę počel platov Íoane

Ę VýplalnÝ deň 9 sptátky / záväzky ElR

(elkové pĺljmy

EUR
volné pro!lÍiedky

celkové výdavky

Výdavky

Píjmy

EuR Ę deli

EuR Eł spoĺenia / polstenid

EUR Ş o5tatl]é

lné
5kutořno5ti

vrťah m€dzi osoboU "A" a "B"

spôsob kontaktovănia
poisťovne s klientom

(d'alej len ,.klient"') spĺ5ali tento ZáZnôm o Íokovôní spĺo5tredkovalela poistenia 5 klientom Ýo

kLoÍý má v Úmysle vyuŻi(, Íesp' vyuŻiva pols(ovaCie 5lUżby spolo'nosll KooP-tRA]lVA polstovńä' ô's'' Vlenna lnsUÍdn(e GÍoUD

vztdhu k UialVoÍeniU alebo |( zmene polĺncj zÁluvy 
'o ''poiotno'ĺoU 

KooPtRAIlVA pois(oVňa, d'5', Vicnnd ln5Uĺan(e GÍoUp

KLlENToi\'l zvotENŕ RlEšENlE

''Ţlill potsrrxlr finanřná
rluŽba

PÍodukt U17 PÍodUkt

'oi!o"|i .n"'u z,uo,u, choroba, úraz
Zdôvod-

nenle

ľĺĺtlaay '| $,$$f/16'86€ Náklady

zNAtosTl A sKÚsENosTl
KLltNĺA s 0HĽADoM NA
PosKYTNUTÉ stuŽBY

ffi neklient

bývalý klient

$ sÚčaĺný klient

oDPoRÚčANlA sPRosTREDKovAĺEĽA s oHţADoM NA zlsTtNÉ lNtoRMÁ(lE o KLlĚNĺovl

''Ţl!ill polsĺrrute tinanřná
slUžba

erodukt [,['] / Płodukt

zd::ond; 
strata života, choroba' úraz

7dôvod'
nenle

Náklady 16'86€/16,86€ Náklady

9479000357
pohybe (aký(hto

osobných údajov
ÚdJjov ktoÍÝm
podÍ. Naí|adenia,Poi5ĺovňa inĺoĺÎlie klientd, Że o5obné údaje 5pÍa(ÚvJ v 5Úlade 5 Naladenim

,ňĺui" 
'*"'.,uţyłoĺti 

1všeob"cné naiiadenle o oCnl'ne Úddjov) (dalel

viĺiăi c,nĺo'młiĺ o leľ''o pÍjvach. /áĺnveń bcilc nd vcdomlę. Żc inloĺmá(ic

Klient pÍehlas!je. Źe pil Íokovanĺ o Uzalvoíeni polsĺne] zmlu\ry odmielol polkylnÚĺ spÍostÍedkovatcÍovi ĺnĺoÍmáCie o svojiĹh:

6 ,.',.i.'** . 
'*o'* 

E skÚ'cnostl.Ch d Znalostiach El ĺlnanane; siillá(i đ napÍ|ek lomu lÍVá nđ U7atvoÍenĺ 
'Volenej 

poislncĺ ,mluv'ĺ

v Hlohovec oía 24'082022

čas jednania (hod t min ) 16:00

lng. Martina Dolníková

meno a pÍiQzvlsko 05obY

za5tUpUiÚcej lohlo

Peter Fandl
Meno a

Ák lP nţnha v 7nlnamP ilvPdPn.nl v Píilolle / l
(daiul Iell'pĺoqĺan' ] pvll'oíWphil Ftr*oýý

Pĺnqnĺ[l vtildÍPJ nnnn{l na nÍlÍafril PĺPll
uoll khPlila ă oł jĺil( lodlovcill(j oţobî

IPlEl/;tlnil pl;lmĄv / ÍP{nPJ ilnnndl a |ilP'l Lnanlnv'n'1l lP'nlunil'

obthoJ lc li|ila'lć urovllcĺ Lc7 
'Úl'lJ5U 

/oJPovLÚllcl o!oly

t Ak nil !óvodu khfnla tc v ĺilvde (lŻnku /0 oÚ\'

'âkj?i;t 
Ü7avÍ|Pĺ hP/ ĺ]hlasl 7ndIovPdnel Ôţnhy

2pßĺl á)Pĺo!ÍanrU,lovnnoţĺWp|nÍNlŻlkovýpĺoĺlkhenladoĺrámÍłJdpoveJnalo'oba_ob(lrod]e

WDlni ú lcn v pilpdJe ÍłovanlĐ o nloŽno(l U/avÍPilJ

Eii: povLnnoí W,lnil Rillkový pĺ0II lhenu đ oŻnilnil
łv0hńh0 DoţIcn'd Aklc Ú(el v ) vy5okoĺAţov'| lĺJ|n' podlÚ l1ilohY ( l PlogÍJnlu 'il'łlo \łl 'rc mlmo

/oJ|'ovednll o\obe 0l(hoillP eľj7ďŕ U7.vileĺ bc/ 5Úl{JsU /0ÚpovPdnP| osoDil

]t .'u
dÍrhu nýt''éhn n'â]PlkIl

0ĺé q'dá!aiil akoe na do(UţilelŻ

' 'hu 
ob(hodnel ilnnonr'

strđnô 1/4


