
Poistník uzatvorením tohto návrhu poistnej zmluvy dáva poisťovateľovi: 

(a) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa a 

zaisťovateľa na účely správy poistenia, na účely likvidácie poistných udalostí a na účely 

zaistenia na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. 

(b) súhlas s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácie asistenčných 

služieb, ak sú zmluvou asistenčné služby dojednané. 

(c) súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov vykonávaným v prípade likvidácie 

poistných udalostí do európskych krajín. 

(d) osobitný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov do krajín, ktoré 

nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak budú vyžadované pre 

likvidáciu poistnej udalosti vzniknutej v takejto krajine. Poučenie: Poistník je oprávnený 

podľa § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov písomne odmietnuť 

cezhraničný prenos svojich osobných údajov. 

Poistník pred uzatvorením poistnej zmluvy: 

(e) potvrdzuje, že všetky údaje o jeho osobe a vozidle uvedené v tomto návrhu na uzavretie 

poistnej zmluvy sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného 

poistenia, že je oboznámený so všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými 

dojednaniami k nim (a súhlasí s ich obsahom). Ďalej poistník vyhlasuje, že vyššie uvedené 

motorové vozidlo nie je používané na iné účely ako je uvedené v tomto návrhu na uzavretie 

poistnej zmluvy. 

(f) berie na vedomie, že poisťovateľ mu doručí ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej 

zmluvy poistku pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla s potvrdením o poistení zodpovednosti a zelenou kartou. 

(g) berie na vedomie, že súčasťou poistnej zmluvy je dokument informácie sprostredkovateľa, 

s ktorého obsahom sa oboznámil a s ktorým súhlasí. 

(h) potvrdzuje, že si je vedomý (á), že pokiaľ bude poistné zaplatené vo výške a v lehote 

uvedenej v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, poistenie je platné odo dňa, ktorý je v 

návrhu poistnej zmluvy označený ako deň začiatku poistenia. 

(i) si je vedomý, že zmluva o poistení vzniká zaplatením poistného a následným pripísaním 

finančných prostriedkov na účet zvolenej Poisťovne. Ak platba poistného nebude 

zrealizovaná do 15 dní od odoslania Návrhu zmluvy k spracovaniu, bude tento Návrh zmluvy 

považovaný za neplatný a jeho ďalšie spracovanie bude zrušené. 

(j) vyhlasuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy poučený o ustanoveniach § 9 ods. 5 a § 

11 ods. 11 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

(k) potvrdzuje, že na poistné obdobie alebo jeho časť uvedené v tomto návrhu na uzatvorenie 

poistnej zmluvy nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou vyššie uvedeného motorového vozidla (ďalej len "PZP MV") u iného 

poisťovateľa v SR. 

(l) potvrdzuje, že predchádzajúca poistná zmluva PZP MV uzavretá s iným poisťovateľom 

nezanikla pre neplatenie poistného, a preto nemá v čase poistného obdobia uvedeného v tomto 

návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy povinnosť v zmysle zákona uzavrieť novú poistnú 

zmluvu PZP MV s predchádzajúcim poisťovateľom. 

(m) potvrdzuje, že si je vedomý(á) toho, že pokiaľ vyhlásenia uvedené v bode "k" alebo "l" sú 

nepravdivé, bude dojednaná poistná zmluva v zmysle platnej právnej úpravy neplatná. 

(n) potvrdzuje, že ak bude poistná zmluva neplatná z dôvodu vedomého porušenia § 9 ods. 5 



zákona alebo § 11 ods. 11 zákona, zaplatí poisťovni zmluvnú pokutu vo výške 33.20 EUR  

ako kompenzáciu nákladov spojených s dojednávaním, správou a ukončením poistnej zmluvy 

vrátane ušlého zisku. 

(o) berie na vedomie, že deň uzavretia návrhu poistnej zmluvy je zároveň dňom doručenia 

návrhu poistnej zmluvy. 

(p) potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na 

diaľku a takisto s formulárom o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 

(q) potvrdzuje, že mu bolo vydané tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode 

 

 


