
 

Vyhlásenia poistníka 

 

1. Poistník vyhlasuje a úhradou poistného potvrdzuje, že v čase pred uzavretím poistnej zmluvy bol v písomnej 

forme oboznámený s nasledovnými dokumentmi (ďalej aj podmienky): 

 Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie – 2016, 

 Rozsah poistného krytia, poistné sumy pre cestovné poistenie, 

 Vyhlásenia poistníka a Vyhlásenia poistníka k spracovaniu osobných údajov, 

 Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku v zmysle § 4 zákona č. 266/2005 Z. 

z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, 

 Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy v platnom znení podľa vzoru 

ustanoveného NBS 

 Pokyny pre poisteného v prípade vzniku poistnej udalosti, 

 Kartou klienta na každú poistenú osobu. 

2. Úhradou poistného poistník vyslovuje súhlas so znením vyššie uvedených podmienok, ktorými sa poistenie 

dojednané podľa tohto návrhu riadi. 

3. Poistník potvrdzuje pravdivosť všetkých údajov uvedených v návrhu poistnej zmluvy a žiada o uzatvorenie 

poistenia v rozsahu tohto návrhu poistnej zmluvy. 

4. Poistník úhradou poistného potvrdzuje, že súhlasí s prípadnou úpravou výšky jednorazového poistného, 

v dôsledku elektronického spracovania dát maximálne o 1% bez toho, aby túto úpravu poistiteľ s ním prejednal. 

 

Vyhlásenia poistníka k spracovaniu osobných údajov 

 

Poistník úhradou poistného berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve je poistiteľ  

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 berie na vedomie, že osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín EU a 

Švajčiarska, ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov a to iba v 

prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a poistiteľom. 

Poistník berie na vedomie, že poistiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti osobné údaje 

poistníka poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa osobné údaje môžu 

poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poistiteľa. Osobné údaje dotknutej osoby 

nebudú zverejňované. 

Poistník potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane 

osobných údajov. Zároveň potvrdzuje, že svoje osobné údaje, resp. osobné údaje poistených osôb poskytol 

dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. 

Poistník potvrdzuje, že ako dotknutá osoba bol poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona o ochrane 

osobných údajov. Zároveň berie na vedomie, že informácie podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na 

webovej stránke poistiteľa www.uniqa.sk. 

Poistník úhradou poistného potvrdzuje, že peňažné prostriedky použité na platenie poistného z tejto poistnej 

zmluvy sú jeho vlastníctvom a uzavretie tejto zmluvy vykonáva na vlastný účet. V prípade uzavretia zmluvy na 

cudzí účet alebo použitia prostriedkov inej osoby sa zaväzuje poistiteľovi predložiť zákonom požadované doklady 

preukazujúce písomný súhlas tejto osoby. 

 

Zmluvné dojednania: 

Poistený sa nepodieľa na výnosoch poistiteľa. 
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