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Slovenská poistbvňa

Poistenie pre prípod kródeže vecí žiokov
A|Lionz - SLovenskó poistovňo, cr. s,, Dostojevského rod 4,81-574 Brotislovo t, tČo, OO 151700,

tč ppit, 2020374862, zopísonó v obch, registri Okresného súdu Brotislovo l, odd., So, vložko Č 19618
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Deň uzovretio poistnej zmluvy Zočiotok poistenio (nojskór nostedu;úci
deň po dni uzovretio zmtuvy)

l13 [,.1-__q Hq]Fl
X

Koniec poistenio (nojbtižšie nosledujúceho
ško|ského roko po dni uzovretio zmLuvy)

ti]E] t_{_1] EI_9_m_9]
EE] r!9] E-{1-9l
Spósob ptotenio

Prvé poistné

Poistenie so dojednóvo pre:

jednorozové

poštovým
peňcžným
poukozom

Xvšetkých žicrkov škoLy 2)

všetkých žiokov
triedy/f o ku lty')

žiokov pod[o zoznomu')

zOmestnOnov podllo zoznomu 3)

1edného žiaka l
zomestno nco a)

pod[o zoznomu

pod[o zoznomu

1) podťo evidencie v deň uzovretio PZ
2) rovnokó PS pre všetkých
3) no koždú PS somostotný zoznam
4) vyptni so len pri individuótne dojednonom poistení
poistenie pre prípod kródeže vecí žiokov dojednoné touto poistnou
podmienkomi pre prípod kródeže vecížiokov zo dňó 15.05.2O15.

[ !*ilil X vhotovosti l_l

Poistnó sumo/losobo Poistné/l osobo ,",i,liiin r) Poistné v EUR

rr-rrE , lol olrrfld , FTďl |-firrr6] n-lTrlrl , l-rE[] n]I , n-l[T-[l ,l-Tl [-tI-lrT-rTTl , [Tl

pocllo zoznomu podťo zoznc]mu í-[tT-tl , [-Tl
r]-Tl , [-Tli-|-t-] ,l-Tl rT_l-l-n,[Tl

poistné spolu [T-[TdE , fo ] o 
l

podťo zoznomu podťo zoznomu [l-T-Tl , l-Tl

zmluvou sq riodi Všeobecnými poistnými

Sprocúvonie osobných údojov:
Poistovoteť v zmYsle Plcrtných Próvnych preclpisov uprovulúcich ochronu osobných údojov poskytuje poistníkovi nosledovnéinformócie o sprccúvoní osobných údoiov:
Kto je prevódzkovote[om?
V zmYs|e Plcrtných PróvnYch predpisov uprcrvujúcich ochronu osobných údojov _je prevóclzkovoteťom osobných údcrjovPoisťovotel, Kontoktné Údole Poisťovotelo uvecJené v zólrloví poistne] zmluvy sL zďroveň kontoktnými údolmi zodpoveclnejosoby,
Ako q no oký účet získovo o sprocúvo poisťovotelvoše osobné údoje?
UČelom sProcúvonio osobných Údojov klrentov (poistníci o poistení),-ich zóstupcov, poškodených o iných opróvnených osób(d'oteJ oj oko,,dotknuté osobY") je nojmcr výkon poistovcrcej čirrnosti podto plotného'rár,ono-o poisťovníctve (nopr, uzotvoreniePoistnej zm[uvY, sPróvo Poistenio, ochrono o c]omóhonre scr próv poisťovotelo), preclchaJzonie o odhcrťovonie poisťovocíchPodvodov olebo morketingový ÚČeI Próvnym zókioc]om sprocúvonio je no_1mo ptotný zókon o poisťovníctve, iné osobitné próvne
PredPisY o[ebo sÚhLos dotknutej osobY. Podrobný zaznom účelov o p,óuny.h zar,ioaáv sórocúvcrnio je možné nójsť no webovomsíd|e porstovote[o,
Uzotvorenie poistnej zmluvy je dobrovoťné, ovšok osobné údoje no tento úče[ je dotknutó osobo v zmysle ptotného zókoncro Poisťovníctve no Žiodosť Poisťovote[o povinnó poskytnúť Poikytnutre osobnýČh údojov je podmrenkou uzotvorenio poistnejzm[uvY V PríPode nePoskYtnutio týchto osobných údojov je poisťóvoteť opróvnáný 

"a.Ět""ť 
poistnú zmlrlvu uzotvorit,osobné Údoje získovo Poisťovotel Prlomo od dotknutých osób oLebo prostredníctvom ,uoli.ň ,prortredkovotelov o tretích strón,ktorých podrobný zoznamje možné nójsť no webovom síclle poistovcrtelo,

osobné Údoje dotknutých osób no morketingové úče[y rpro.úuo poistovcteť [en no zókl.ode súh[osu dotknutej osoby, ktorý móžedotknutó osobo kedYkoťvek odvoLcť, Morketingovým ÚčeLom 1e činnosť poisťovqteťcl spočívoluco v priomom morketingu _ nojmoPonuko Produktov vrÓtone_Profilovonicr (cietJnó'morketin9ávó ponut o;, zosieLonie noviniek (newsLetter) oLebo informovonieo možnosti prrh[ósiť scr do súťože orgonizovonej poisťovotelom.
Aké osobné údoje bude o vós poisťovote[sprocúvoť?
Zoznam o rozsoh osobných Údojov dotknutých osób je uveclený v plotnom zókone o poistovníctve, podlo ktorého je poisťovotelopróvnený sprocúvoť nojmo: meno, priezvisko, trvcrlý pobyt, piec|odný pobyt, rodne čs[o, ok je pricletené, dótum norodenio,ŠtÓtno PrísluŠnosť, druh o číslo doktodu totožnosti, uiatonó iyzickej osoby zostupulúce1 právÁickú osobu, oko oj odresu mie'toPodnikonio, ok ide o fYzickú osobu, ktorÓ je podnikotelom, preclmet podnikonio o áznočenie úrodného registro oLebo inejÚrodnej evidencie, v ktorej je zopísorrý tento podnikotel, o čisio zópisu do tohto registro crlelco evic]encie; kontoktné telefónnečís[o, foxové čís[o o odresu e[ektronicke,j pošty; c]okLody o údole preukcrzujúce- r.ňopnort úiento sp[niť st zóvazky z poistnejzmluvy, PoŽodovoné zobezpeČenie zÓvozkov z poistne.j zmluvy; 

'opróvnenie 
no zostupovonie, ok ide o zóstupcu; splnenieostotných PoŽiodoviek o Podmienok no uzovretie poistnej zmLuvý, ktoré sú ustonovená pLái.ř, zókonom o poisťovníctve crLeboosobitnými predpismi olebo ktoré sú dohodrruté s poisťovbtelom.'

No Poisťovocie ÚČe[Y o v súlode s pLotným zókonom o poisťovníctve o plotným zókonom o ochrone osobných údojov oko
PróvnYm zóklodom sProcúvo Poisťovcrte[ osobné údoje, ktoré sú v zmysle ptotných próvnych predpisov r_rprovulúcich ochronuosobných Údojov PovoŽovoné zo osobitnú kotegóriu, o to osobné lclo1Ó týkolirce'so zcIrovoiného stcrvu v rozsohu nevvhnutnomno Posúdenie rizika Pri uzovretí Poistnej zmluvy, zistenie rozsohu povinnosti poskytnúť poistŮ'plne.ál o.irl.ých zmlúv
o ltkvidoctu polstnej udoLosti.
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Vykonóvo poisťovoteť v súvislosti s poisťovocím účelom profilovonie?
Poisťovotel je v zmysle p|otného zókono o poisťovníctve oLebo irrých osobitných próvnych predpisov opróvnerrý vykonóvoť
profilovonie súvisioce s poisťovocím účeLom, ncrjmo upisovoním rizík (underwritin9), posudzovoním škodovosti v rórnci
predzmluvných vzťohov crLebo no účeLy predchódzcrnio poistným podvodom, o to v prípodoch predchódzojúcich podozrení ncl

poistný podvod olebo iné obdobné kononie. Dóstedkom profilovonio móže byť nOJm0 odmietnutie uzotvorenlo poistne1 zm|uvy

zo strony poisťovote[o (upisovonie rizík, predchódzonie poistným podvodom) crLebo zoh[odnerrie škodovosti v Úprove zmluvných
podmienok
Kto bude moť prístup k vošim osobným údojom?
Osobné údoje dotknutých osób móže poisťovotel v zmysLe pLotných próvnych predpisov poskytnúť/sprístupnit príjemcom, ktorí
rrrojú postovenie somostotných prevódzkovote[ov, o to nojmó súdom, or9ónom činným v trestnom kononí, iným orgónom
verejnej moci, ctdvokótom, spróvcom, znqLcom oLebo iným poisťovniom o[ebo poverit sprocúvoním osobných údojov
sprostredkovotellov, ktorými sú nojmó fincnční o9enti, obchodní zóstupcovicl, zrnLuvné servisy, spoločnosti zobezpečujúce
o poskytujúce crsistenčné služby o|ebo spoločnosti zcrbezpečulúce vymóhonie pohlodóvok. Podrobný zoznam prúemcov je
tnožné nójsť no webovom síd[e poistovote[o,
Kde budú voše osobné údoje sprocúvoné?
osobné údoje dotknutých osób sprocúvo poistovote[v krojinóch Európskeho hospodórskeho priestoru (d'crLej oj oko,,EHP"), oLe

oj mimo neho, o to príjemcomi podllo predchódzojúceho odseku Vždy, ked'poisťovotel uskutočňule prenos osobných údojov
dotknutých osób no sprocúvonie mimo EHP inou spoločnostou v rómci skupiny A[Licrnz, robí tok no zóklode Zóvc:zných
vnútropodnikových prcrvidiel skupiny Al.Licrnz (Altionz Privccy Stondord), ktoré stonovujú primeronú úroveň ochrcrny osobných
údojov o sú próvne zóvazné pre všetky spoločnosti skupiny A[lionz, Zóvózné vnútropodnikové provid|ó skupiny A[llcrnz o zoznom
spoločností sl<upiny Atlicnz je/bude možné nójsť no webovom sídle poisťovoteťo. Ak so neup|otňu j(lZóvazné vnútropodnikové
proviclló skupiny A|Lionz criebo výnirnky pre osobitné situócie prenosu pod[o plotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu
osobných údojov, uskutočňuje poisťovoteIprenos osobných údojov mimo EHP Len no zóklode štondordných zm|uvných doLožiek
o[ebo vyžoduje od prevódzkovoteťov o sprostredkovote[ov iné primeroné zóruky v zmysle plotných próvnych predpisov
uprovr-rjúrcich ochronu osobných údolov,
Aké sú voše próvo vo vzťohu k vošim osobným údojom?
V zmysLe plotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov mó dotknutó osob,ct: próvo no prístup k jej

osobným údcrjom o próvo získot potvrdenie o tom, či sú o nej sprocúvoné osobné údo]e; próvo kedykolvek súh[os odvoloť; próvo
žioclcť oprovu o ctktucri.izóciu osobných údojov; próvo no výmoz osobných údcrjov; próvo no obmedzenie sprocúvonio osobných
údolov; próvo získctt osobné úcloje v elektronickej podobe o próvo podcrť sťožnosť u poisťovoteťo oLebo no Úrcd no ochronu
osobných údojov Slovenskej republiky, Popis spósobov cr podmienok uplctnenio žiodosti dotknutej osoby je možné nójsť no
webovom síd|e pois{ovote|]o,
Ako móžete nomietoť voči sprocúvoniu vqšich osobných údojov?
V zmysle pLotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údolov mó dotknutó osobcr próvo nomietoť proti
sprocúvoniu osobných údojov o žiodoť ukončenie sprocúvonio osobných údojov, ok poisťovoteI sprocúvo osobné údoje
dotknute1 osoby no próvnom zóklode opróvneného zóujmu poisťovote[o olebo no próvnom zóklcrde plnenio ú|oh poisťovoteťo
reoLizovoných vo vere,jnom zóu,jme olebo pri výkone verejnej moci zverenej poisťovote[ovi, Toto próvo móŽe dotknrltó osobo
uplotniť rovnokým spósobom oko ostotné próvo uvedené v predchódzojúcorn odseku,
Ako dl.ho uchovóvo poisťovotel voše osobné údoje?
Dobo sprocúvonio osobných údojov je v súLode s plotným zókonom o poistovníctve nctlmenej v d|žke 5 rokov odo dňo skončenio
zmluvného vzťcrhu s klientom. Podrobný zoznclm doby sprocúvonio je možné nójst no webovom sídle poistovotelo.
Ako čosto oktuolizuje poisťovoteI toto oznómenie?
AktuóLne znenie informočnej povinnosti v podobe oznómenio o sprocúvoníosobných údo_jov je možné nójsť no webovom sídLe
poisťovote[o.
Vyhlósenie poistníko k sprocúvoniu osobných údojov:
Poistník svojim podpisom potvrdzule, že mu bo[i poskytnuté informócie vyplývojúce z p|otných próvnych predpisov uprovujúcich
ochronu osobných údojov. Poistník berie no vedomie, že mó próvo požiodot poisťovote[o o poskytnutie týchto informócií
v úp|norrr znení v tločene1 podobe, Uvedené informócie sú uvedené oj no webovom sídle poisťovcrteťo. Pre prípod, Že poistník
uviedol osobné údoje inej osoby zóroveň potvrdzuje, že tóto osobo mu udeliLo predchódzojúci písomný s(lh|os so sprocúvoním
svolich osobných údojov poistovoteťom no účely pod[o plotného zókono o poisťovníctve o je si vedomý toho, že je povinný
preukózoť poisťovotelovi kedykollvek no jeho žiodosť, že disponuje uvedeným písomným súh[osom tejto osoby.

Vyh[ósenie poistníko:
Poistník vyhlosuje o svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údole sú úplné, provdivé o nezomlčcr| žiodnu
skutočnosť týkolúcu so poistenio dojednoného touto poistnou zmLuvou,
Poistník berie no vedomte, že k uzovretiu poistnej zm[uvy, ktorej prednretom 1e Poistenie pre prípod kródeže vecí Žiokov,
dochódzo jej podpísoním obomo zmluvnými stronomi. PoisťovcrteI poistníkovi oko potvrdenie uzovretio poistnej zmluvy doručí
polstku pre Poistenie pre prípod kródeže vecí žicrkov.
Tóto poistnó zmluvo .je vyhotovenó v troch vyhotovenioch, jeden originól o dve kópie, pričom originóL dostone poisťovotel,
poistník o opróvnený zóstupco poisťovotelo dostonú koždý jednu l<ópiu.

Poistník súhlcrsí s tým, oby mu poistné podmienky, ktoré so vzťohujú ncr poistenie dojednoné touto poistnou zmluvou,
poisťovoteI poskytoI nos[edovným spósobom:

1-1 v ttocene1 poclobe pri podpise tejto poistnej zmluvyll
sprístupnením no webovom síd[e poisťovoteťo www,o[[ionzsp.sk vo formóte pdf, s možnosťou jeho nósledného
stiohnutio olebo t[oče.

l llllIll llil lllilIl l!ll llll lllil lllil lllll lllll lllll llll lllll llllF3Rc315803Y strono 3 zo 4



Poistník berie no vedomie, Že v prípode, ok neoznočí žiodnu z vyššie uvedených možností poskytnutro poistných
Podmienok, mó so zo to, Že si zvo[iL poskytnutie poistných podmienok sprístupnením no webovom síd[e poistovoteťo.

Politicky exponovonÓ osobcr (vyplniť v prípode, ok poistenó osobo je PEo v zmysle § ó zókono č 297 /2008 Z z)

Poistník vYhlosuje, Že si je vedomý, Že poistné v tejto poistnej zm|uve je kolkulovoné vrótone peňcržného plnenio v zmys|e § 32zókonoČ, 186/2009ZzofinančnomsProstredkovoní cr fincrn8nomporádenstveoozmeneocláptnení niektorýchzokonovvznení
neskorŠÍch PredPisov PeňoŽné Plnenie je stonovené v zmysle Zókono NR SR č. t8llgg6Z.z_, o cenóchv znení náskorších predpisov

Pokioli je tÓto PoistnÓ zmluvo Predmetom verejného obstoróvcrnio, poistník týmto vyh|osuje, že v rómci tohto zreoLizovonéhoverelného obstoróvonio vykonol opotrento potrebné k tomu, crby nedoš|o ku konflrúu ,oúóou, ktorý by mohol norušiť crteboobmedziť hosPodÓrsku sÚťož o[ebo porušiť princíp tronsporentnoiti o prrncíp rovnokého zootchódzonb ř.rýrL" urt. § z: oos tzókono Č 343l20I5 Z.z o verejnom obstoróvanío o zmene o doplnení niektorých zókonov v znení neskorších preclpisov,

Počet príloh Poznómky

Meno, priezvisko o podpis poistrríko
(štot, zóstupco, resp, ním poverenó

osobo)

Podpis opróvneného zóstupcu
poisťovote[o (odttočok pečiotky)

Získote[ské čís[o
opróvneného zóstupcu
poisťovoteťo 1 Priezv

Meno, priezvisko o podpis poisteného
sublektu, ok je iný než poistník

(štot. zóstupcc, resp. ním poverenó
osobo)

Mgr.lveta Sírukano(l

Podpis poisteného

5 3 1 6 2

Priezvisko o meno / obchodné meno

H o I a s e k o V a L u c i a

Priezvisko o meno spoluprocovníkoMA čísLo spolu procovtríko

Získotel]ské číslo opróvneného zóstupcu poistovcrte[o 2Telefón

TT-n,TT-[l
Informóciu potrebnú pre reo|izóciu plotby prvého poistného dostonete od opróvneného zóstupcu poisťovoteťo,

|lirlc uhródzojte no ý!e1 v Totro bonke, o.s., ČÍsto ÚČtu: 2ó2ó0067o2ltLoo, IBAN: SK17 11oo oooo 0026 2600 6702,
BlC: TATRSKBX. Ako voriobitný symbol uvódzojte čísto nóvrhu poistnej zmluvy otebo čísto poistnej zmluvy z potvrdenio o poisteni
(poistky).
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Sooločnosť RENOMlA. s.r.o.. so sídlom Panenská7,81103 Bratislava, zapísaná v obchodnom reqistri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka
č,' ž4457lB ie v reoištri NEjS zapísaná ako samóstatnÝ finančnÝ áqeht (Oatei "SFA"), v poóreqistň poistenia alebo zaistenia a doplnkového
dóchodkovéňo soorěnia, ood reoištračnÝm číslom 67643. Záois vieořstri ie možné oveiít'na'sťánle www,nbs,sk. Spoločnosť RENOMIA, s.r.o.,

wkonáva íinančrié sprodtiedkovánie vo Ýlastnom mene, alebo'prostredníctvom podriadených finančných agentov (d'alei "pFA") podla ust. § 9 zákona
č: 186/2009 Z. z. o fiňančnom sprostredkovaní a finančnom por'adenstve (d'alej 'Zákona") ňa základe Písomnej zmluvy.

RENoM lA
N ETWORK v zmysle zákona č. 1

tredkovanía informácie finančného agenta k dojednávanej finančnej službe
Z.z. oftnančnom sprostredkovaní a finďnčnom pořadenstve úplatnom znení

Požadujem aby sa so mnou jednalo ako s neprofesionálnym klientom tr

Korešpondenčná adresa: 
.l 

Druh dokladu: OP tr Pas I
Štátnapríslušnosť:ERodnéčíslo/lČO:trPF......-*-l--iČíslodokladu:r_--::

Trvalý pobvt / sídlo / miesto

Samostatný íinančný agent (SFA) M PodriadenýÍinančnýagent(PFA)nZápisvregistriruns:

Názov / obchodné meno / priezvi

Klientje konečným užívatelbm výhod: áno: D
Klient je politicky exponovaná osoba: áno: D

nie: []
I

nle: L_] 
l

lnformácie získané od klienta a zaznamenané v zázname budú slúžiť na správne posúdenie a whodnotenie potrieb a požiadaviek klienta, ako
ti finančnei služby. Za správnosť a úplnosť poskytnutých á v zázname uvedených údajovai ore odoorúčanie a sprostredkovanie

z'odnovedá klient. Ak kliejnt odmieta posk

finahčnej služby, táto mu bude poskytnu

rodneišei finančnei službv. za správnosť a úplnosť poskvtnutÝch á u zázname uvedených údaiov
údaje'potrebné na'sprostr'edkovaňie finančnej služby asúčÉ!ne trvá na uzatvorenízmluvy cí poskytňutí

rnýlučn'e ria základe jehb rl.ýslovnej žiadosti v uvedenom rozsahu.

podnrienky poistenia pre prípad krácleže vecí detí - žiakov MŠ

Klient rryužíva /využíval produkty doplnkového dóchodkového sporenia: áno: t] nie: LJ

Poistná zmluva: f Technický preukaz: [l FaKúra: t] Kúpna zmluva: iJ Výpis z vlastníctva nehn: L l lne: L .. _._ -- ]

Klient Má skúsenosti v oblasti poistenia: fJ Nemá skúsenosti v oblasti poistenia alebo zaistenia: fi
Klient využíva/využíval produkty poistenia: Životné poistenie: áno: f] nie: lJ Neživotné poistenie: áno: t nie: Il
Klient pozná prípadné íinančné riziká spojené s investičným/kapitálouým životným poistením: áno: L.l nie: |_]

RENOMlA, s,r.o,, Panenská 7, B1 1 03 Bratislava, lČO: 35 81 5 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava l, oddiel Sro, vložka č.24457lB,

záznamoíinančnom s

ldentifikácia klienta

FinančnÝ aoent

lnformácie o finančnom aoentovi

lnformácia o klientovi oodl'a zákona é, 297 12008 Z, z,

získavanie informácií od klienta:

obsah stretnutia s klientom:

t

skúsenosti a znalosti klienta v oblasti doplnkového dóchodkového sporenia (DDs):

klient odovzdal dokumentv:

skúsenosti a znalosti klienta v oblasti noistenia alebo zaistenia:



: l havarijné poistenie individual
havarijné poistenie FlotiIa
pzp individuaI
PZP Flotila
GAP poistenie finančnej straty
pOlstenle sklel
poistenie sedadiel

poistenie majetku F0:

[_ l domácnost'i rodinný dom/rodinný dom vo uistavbe
t]byt
ij rekreačná budova
, občianskazodpovednost'

zodpovednost'za škodu z důbv
a vlastn íctva nehnutel'nosti

I l zodpovednost'pri {kone povolania

životné a úrazové poistenie:

tr investičné životné poistenie

r kapitálové životné boistenie! rizikové životné poistenie

D individuálne úrazové poistenie

! skupinové úrazové poistenie

poistenie majetku FO podnikatel'/ PO:

f] poistenienehnutel'nosti

n poistenie hnutel'ných vecí
[ J poistenie bytovéhb domu
D prerušenie prevádzkv

ll polhohosptidárske,flotravinárske
a lesne nzlka

1.1 technické riziká
n shvebno/montážnepoistenie

nad 6000 € (ročne): [J

I

lne: í

cestovné poistenie:

krátkodobé poistenie
celoročné poistenie
krátkodobé skupinové poistenie
celoročné skupinové poistenie
poistenie záchrany v horách

ostatné druhy:

D DDS
D pohl'adávky

f] profestlnázodpovednost

l všeobecná prevádzkovázodpovednost'
n kybernetické riziká

Klient má príjem: pravidelný: l nepravidelný: i.__1

Hlavný zdroj príjmov: mzda: l ; podnikanie: i l
Splátky napr. úver,leasing, iné: áno: l . nie: i ]

l VySta príjmu: do 6000 € (ročne): I
dóchodok: D iné: D
celková {ška splátok:

A l l ianz-Sloverrská poist'ovňa

Truanie poistenia: do veku: I]5._'urolE-__ 
- _ _.__J

Platenie poistného; jednorazovo: LZ bežne: t._] 
l

Frekvencia platenia: ročne: D polročne: tJ štMtočne: t]
na neurčito: D

mesačne: f

Odmietam PoskYtnúť d'alŠie Údaje potrebné pre odporučanie o poskytnutííinančnej stuzny a trvam n-a pos1ytprrtí fi,'1ančrer|ržm

Dokument s kl'účov}mi informáciami (KlD)

lnformačný dokument o poistnom produkte (lPlD)
Spósob pos$nutia predzmluvného dokumentu:

i 
'1 

papierová forma l_,] e-mai|om fl na webovom sídle poisťovne

lnformácie o finanČnom .9J$9ll§|iyy!1.o_19rlq gyoju činnost'podl'a ust. § 7 Zákona, na základe písomnei zmluvy s íinančnou inštitúciou; pričom v tom

fl,ulf;}':,fl|ffisň{1l:t,,+n'tru:rnfi#;#ďlffit n ni§blnl*,*rit li'ťňnŤr fimť,iďffii,..ffi 
-

brávach sFA, PFA nemá žiadnu kúálfikoúaňů útřsT ňá žátiláónólli iffii ŘĚNiŇlÁ];ř:ó;;;i,Tffi"hl;#rářčň óiářa;ffiň.ái6ft&"bljišrófrťři,jiój Hlinančnú službu sprostredkováva-
íi:l
i!l



AEGON Životná poistbvňa, a, s.

AEGON Hunoarv Clossed Companv Ltd,
pobočka poisťovhe z iného členškého štátu

ACE European Group Ltd, organizačná zložka

AlG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného
členskéhó štátu

Allianz - Slovenská poistbvňa, a. s.

{tradius Crédito y Caución S.A, de Seguros y
Heaseguros

MA životnípoiištbvna a. s., pobočka poistbvne
z iného členškého štátu

MA poiišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu

MAASS|STANCE CZ, s, r. o,

AXA d. d, s., a, s.

Coíace SA, organizačná zložka Slovensko

Colonnade lnsurance S. A,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Credendo - Short-Term Eu Risks úverová
ooiišťovna. a, s,. oobočka poistbvne z iného
čldnského'štátu

ČSOB Poisťovňa, a, s,

D.A,S. Rechtsschutz AG.
pobočka poisťovne z iného členského štátu

DEFEND FINANCE, s. r. o,

Doolnková dóchodková sooločnosť
Tatrabanky,d, d. s, a. s,

ERGO Poisťovňa, a. s.

Euler Hermes SA.
pobočka poistbvn'e z iného členského štátu

§enerali Poisťovňa, a..s.. odštepný závod
Európska cestovná poistbvňa

Generali Poistwňa, a. s.

Generali Poistbvňa. a. s..
odštepný závod GÉNERTEL
Grouoama ooistbvňa a. s.,
poboČka poisťovne z inéhó členského štátu

HDlVersicheruno AG.
pobočka poistbvňe z ihého členského štátu

KOMUNALNA poisťovňa, a. s, Vienna lnsurance
Group

KOOPEMT|VA poistovňa, a. s. Vienna
lnsurance Group'

MetLife Eurooe lnsurance Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štá,tu

MS|G lnsurance Eurooe AG,
oobočka ooisťovne z ihého členského štátu
(Slovensko)

NOVIS Poistbvňa, a, s,

NN Životná poisťovňa, a. s.

NN Tatry - Sympatia, d, d, s,, a, s,

Ósteneichische Hagelversicherung (Agra
poisťovňa)
pREMlUM lnsurance Companv Limited,
pobočka poisťovne z inéhočleňského štátu

STAB|LITA, d.d.s., a. s,

Stan lntemational (Europe) Ltd,

Union poistbvňa, a. s.

UNlQA poisťovňa, a, s.

UNlM pojištovna, a, s.

Wůstenrot poistbvňa, a. s,

lnformácie o oop]atkoch: odmena za poskvtované službv ie v prípade uzavretia poistnei zmluw zahmutá v cene poistenia a finanČnéryu. agentWi
ie wolatená orbst'redníctvom príslušnei pbisťoÝne, Klient niďid v tointb prípade povinňý uhradiť íinaňčnému agentovi žiadnu d'alšiu qdm.enq. O_dmeno_u je

proÝizia,.odplata, _alebg iný dfuh platbý'vrátane ekonomicke1, alebo inéj Peňažnej, ndpeňažnej {hody, alebó stimul, Koré sa v súvislosti s činnost,ami

sprostredKOVanla nnancnej sluzDy pOsMuJu aleD0 ponuKaJu.

Klient má možnosť požiadať finančného agenta o informáciu ohladne rtišky odmeny, ktoru íinan_čný agent prijíma za sprostredkovanie poistnej zmluvy
od finančných inštitúbií, pričom klient o takúřo informáciu finančného agenla: 

'! žiada ! nežiada 
-

Vvbavovanie st'ažností: ak bude klient s činnostbu niektorého zo zástupcov SFA alebo s činnosťou PFA nespokojný, je oprávn_ený sa staŽovať priamo

u'SFA. a to doooručenÝm listom zaslanÝm na adresu sídla SFA, albbo prostredníctvom elektronickei pošty na ádrese info@renomia.sk. Lehota

ňa wn'ávinň šiázňóštlió go oňiódooRa'doručenia. V odóvodnenÝóh prípadoch 60 dní, o čom ie SFA kliénta'povinný informovaT. Klient móže podat'

sťažňost' tahiež oroánú dohl'adu nad činnostbu finančnÝch aoeníov, ktoným ie Národná banká Slovenska, alebo ša móže domáhať svolich práv,

wót.ivaiucióh žfinantného snrostredkovania ai cestou mimósúdněho wiovnaíria šporov, podl'a zákona č,24412002Z, z. o rozhodcovskom konania zákona
č','42012004z. z. o mediácii.'Dalšie informáciďje možné získať na intemeto{ch siránkach SFA wunv.renomia.sk.

právne následkv uzatvorenia zmluw: Právne následkv uzatvorenia zmluw o finančnei službe ie predovšetkÝm vznik práv a povinností klienta ajfnanČnej
inštitúcie. wol,úváiúcich zo zmluw a obchodnÝch podmiénok. zmluva o finaňčnei službé ie záuázókoboch stíán, respektíve právo na dohodnutě finančné

ólňónié ňa ťóhodňútú 0Ň Finánčná iňStitu'cia ša uzatvorením poistnei zmluw a wiadrením súhlasu klienta s poistením'zavázuje poskytnút' klienlovi

Plávne následky zmluW: Právne následky uzatvorenia zmluvy o finančnej službe j
rw a obchodnÝch podmiónok. Zmluva o finaňčnei službé ie zává;

óiňóiiióná'ďófiotlňútú 0Ň rinánčňálňšiitu'cia šá úžaworéním poistnei zmluw a wiadrením súhlasu klienta s poistením'zavázuje poskytnút'klientovi

boistné nlnenie v oríoade poistnei udalosti bližšie označenei v prjistneižmluve"a kliéht sa zavázuie uhrádzať poistné vo vVške a za podmienok bližšie
óóiěón}ňúcň v ooiitňěi žmtúve. Ďalšle základné oráva a póviňnosti i poisteni'a, ln/ukv z poisteni'a, spósob a'zánik poistenia, zmena poistenia, qišku
odkuonei'hodncjw. rtorú poistitel'wplatí v prípade boistenia osób pri predčasnom ukbnčéní poistenia, atd'., sú uvedené v Občianskom zákonníku, poistnej

žmtuile á vseóbeóhúch zmluvnÝch'podmiehkbch, s konimi sa klieňt pred uzavretím poistnei žmluw oboznámil, Ak to obchodné podmienky dovol'ujú, móžú

sa zmluvné stranv 
,v 

oriebehu'trva'nia zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvnýcň podmlenok. Jednostranná úprava zmluvných podmienok nie
je možná. Predčašné ukončenie finančnej služby ako aj neplnenie si závázkov, vypllivajúcich zo zmluvy, má zvyčajne za následok uplatnenie sankcií.

Klient whlasuie. že bol finančnÝm aqentom informovanÝ o spósoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnei inštitúcie, Koú ie zabezpecený v róznych

rovinách. V orvóm rade ie dóléžitÝ švstém dohl'adu Národňei bankv Slovénska nad finančňým tňóm, Koní má za úlohu zabránit mbžnému zlyhaniu flnančne1

iňstitúCió. V šeKore ooistenia ie sÝstém ochranv zabezpečov'anÝ rnftváraním technickvch re,žerv poistbvňoú a systémom zaistenia (,,poistenie p-oistwne"), Koré
bližšie uprawle zákcin č. 39nóÉZ.z. o poistbvhícfue. Pri investiónóm životnom poisteňíje ochran'a zabezpečená aj systémom správy aktív s funkciou depozitára.

Ochrana osobnÝch údaiov a súhlas so spracovaním: V súlade s ustanoveniami príslušných právnvch predpisov o ochrane osobných údajov je íinančný
aoent íSFA a pÉA s ktoŇmi má uzatvorené zmluw) oorávnenÝ soracúvať osobné ůdaie dotknuhich ósób (klienta, potenciálneho kliénta, zástupcu klienta)
úŤožsáhu uvedenom v tómto Zázname aj bez ich šúhlasu na žáklade Zákona azákoáa č. 39/2015 Z. z. opo.istbvhíctv_e. Qso.úQ údaje je finančný 9genJ
oorávnenÝ získavať kookovaním. skenoúaním alebo inÝm zaznamenaním v rozsahu uvedenom v tomto'Zázname, Osobné údaie budú spracoÝáv-ané
rnilučne zá účelom podhrtnutia finančného sprostredkoÝania, identifikácie klienta alebo jeho zástupcu a overenia.tejto identifikácíe. V prípade, ak bude
oótrebnÝ súhlas klieinta ňa soracovávanie ieho osobnÝch údaiov (napr. z dóvodu rozširenia rozsáhu spracúvanýcli osobných údaiov o spracovávanie
bitliv,ích'údaiov - zdravotná dókumentácia). hžiada siíiňančnÝ áqerit na ich spracovanie osobitný súhlas. klient bol ínformovanÝ a berié na vedomie,žebez
poskytnutia bsobitného súhlasu mu finanóný agent nebude Óprávnený poskytnúť také služby, Pri ktoných by dochádzalo k sBracúvaniu osobných údajov
v rozóahu nad rámec tohtozáznamu.

PREHLASENlE KLlENTA:

Klient svoiím oodoisom ootvrdzuie. že bol v súlade s §§ 32. 33. 35, 37b a § 37d Zákona pred uzavrďím poistnei zmluw iasne, zrozumitel'ne, v dostatočnom
oredstihu 'a rtizsahu obciznámenÝ 

'so 
všethúmi povinnÝ"mi. ieso. wžiadanÝřri informáciami. klient potvrdžuie, žď potrebÝ 'a požiadavkv, koré uviedol v tomto

žáňámó. sri oraÝoivé a úolné. ždmu bolo wsvét|ené óoisfné kMié. bolobbznámenÝ s podstatnÝmi náležito'sťami'poistnéizrirluw a sovšeobecnými poistnými

oodmienkamí. tÝkaiúcimi'sa wbraného ooištného oriduku vÉtaňe rizík, ako ai š dbkumentini, koré sú neoddeliteln'ou súcastbu poistneizínluw. klíent
;přostredkúvanÝ finančhÝ orodukt mu bol v dbstatočňom predstihu póslMnuti predzmluvný dokument (klD, alébo lplD), že sazaroven DONrOzuE. Ze na í

oboznániil s jeho bósahom, ako aj obsahorír tohto záhamu o íinančnom sprostredkování. ldentifikáciá kliehta je v súladé s ustanoveriiami § 31 Zákonia.

Finančný aoent whlasuie. že od klienta získal všetkv informácie oodl'a § 35 a §37 b a § 37d zákona uvedené v tomto zázname potrebné

na soróstrědkovahie uvédenei finančnei službv, ÉinančnÝ aqent na- základě získanřch informácií whodnotil, že finančná služba ie
vhodňá [-l nevhodná tr pre'klielta V piíped.e iňvestičného ploďuKu založeného na poisteni tento dostatočne šplňa klientove preferencie vzhl'adoin
na zistenia azávery o rizikovóm profile kliehta, jeho potrebách a'finančnej situácii. Ň

Ň

\,
VW dňaFmmiT*----l za SFA/ PFA [**-***------l t<lient [------***--l

má SFA



a


