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Poistná zmluva č. 1121067411 

Poistite!' Chartis Európe S.Ä. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu) 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1461/B 

ďalej len ako „poistite!"" 

Sídlo AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

IČO 36 747 912 

IČ DPH SK2022341640 

V zastúpení Ing. Boris KOSTOV, vedúci organizačnej zložky 

poistník / Poistený Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
zapísaná v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 

ďalej len ako „poistník"  alebo „poistený" 

Sídlo Žatevná 2, 844 02 Bratislava, Slovenská republika 

IČO 00603406 

V zastúpení Ing. Ján SANDTNER, starosta 

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov túto poistnú zmluvu na: 

POISTENIE MAJETKU 

Táto titulná strana, rozpisy poistnej zmluvy, osobitné zmluvné dojednania, všeobecné poistné podmienky a prílohy tvoria spolu jeden neoddeliteľný 
dokument, ďalej len „poistná zmluva". Akékoľvek  slovo alebo výraz, ktorému sa prikladá špecifický význam, bude mať tento význam v celej 
poistnej zmluve. Poistite!' sa zaväzuje poskytovať poistenému / poisteným poistnú ochranu v súlade s podmienkami tejto zmluvy a poistník  sa 
zaväzuje zaplatiť poistiteľovi poistné v súlade s podmienkami tejto poistnej zmluvy. Poistník  prehlasuje, že je na základe súhlasu, ktorý je pripojený 
k poistnej zmluve, alebo na základe osobitných právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, oprávnený 
poistiteľovi poskytnúť osobné údaje poistených osôb, ktoré sú poistené v súlade s poistnou zmluvou, uvedených v poistnej zmluve, evidenciu, 
vyúčtovanie a ďalšie dokumenty za účelom správy poistnej zmluvy a plnenia povinností poistiteľa z nej vyplývajúcich, na dobu trvania právnych 
vzťahov z poistnej zmluvy a na dobu potrebnú k vysporiadaniu vzájomných nárokov vyplývajúcich z ich zániku. 

Sprostredkovateľ poistenia FG Finanz Service s. r. o. 
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Poistná zmluva č. 1121067411 

Rozpis poistnej zmluvy 
Časť A. 

Doba trvania poistenia Dátum začiatku poistenia je 01.06.2011. 
Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Poistné obdobie 1 rok, poistné obdobie začína 01.06. každého roku 

Činnosť poisteného Všeobecná verejná správa - miestna samospráva 

Miesto poistenia [A] Pod záhradami 39, 841 01 Bratislava 

Bežné poistné Poistné za ročné poistné obdobie je vo výške 301 EUR, 

Splatnosť poistného Bežné poistné za prvé poistné obdobie je splatné dňa 22.06.2011. 
Bežné poistné za každé následné poistné obdobie je splatné dňa 01.06. každého roku. 

Bankové spojenie poistiteľa 
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Poistná zmluva č. 1121067411 

Rozpis poistnej zmluvy 
Časť B. 

Toto poistenie sa riadi - Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku, prerušenia prevádzky a 
vnútroštátnej prepravy tovaru Chartis Európe S.A. č. 00011 IM (ďalej len „poistné podmienky"); 

- Osobitnými zmluvnými dojednaniami; 
- Rozpisom poistnej zmluvy Časť A.; 
- Rozpisom poistnej zmluvy Časť B.. 

Poistné krytie v zmysle 
poistných podmienok 

Oddiel A - Poistenie majetku 
Oddiel B - Poistenie prerušenia prevádzky 
Oddiel C - Poistenie vnútroštátnej prepravy tovaru 

dojednané 
nedojednané 
nedojednané 

Poistné riziká V zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku, prerušenia prevádzky a 
vnútroštátnej prepravy tovaru Chartis Európe S.A. č. 000111M, Oddiel A - Poistenie majetku, 
Čl.l, bod 2., sa dojednáva poistenie v rozsahu „proti vymenovaným rizikám". 
V rozsahu proti vymenovaným rizikám sa dojednávajú nasledovné poistné riziká: 
- Požiar; 
- Úder blesku; 
- Výbuch, explózia; 
- Náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou; 
- Záplava; 
- Povodeň; 
- Víchrica; 
- Krupobitie, ľadovec; 
- Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín; 
- Zosúvanie alebo zrútenie lavín; 
- Pád stromov, stožiarov a iných predmetov; 
- Zemetrasenie; 
- Voda z vodovodných zariadení; 
- Ťarcha snehu a námrazy; 
- Dym; 
- Aerodynamický tresk; 
- Náraz vozidla; 
- Krádež vlámaním; 
- Lúpežné prepadnutie; 
- Vonkajší  vandalizmus; 
- Vnútorný vandalizmus. 
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Poistná zmluva č. 1121067411 

Oddiel A - Poistenie majetku 

Predmet poistenia Poistenie sa vzťahuje výhradne na predmety poistenia uvedené v tomto Oddiele. 

Základná sadzba 1,00 %o 

Ročné poistné 301 EUR 

Por. 
číslo 

Predmet poistenia Miesto 
poistenia 

Spoluúčasť 
poisteného 

Spôsob plnenia 
poistiteľa Poistná suma 

Nehnuteľný majetok - vlastný 
Budova (súpisné číslo 2478) [A] 100 EUR Nová cena 301 260 EUR 

Poistná suma celkom za Oddiel A - Poistenie majetku 301 260 EUR 

Por. 
číslo Osobitne dojednaný limit plnenia Výška 

limitu plnenia 

1. v súhrne za škody spôsobené poistnými rizikami Povodeň; Záplava; Víchrica; Krupobitie, 
ľadovec; vzniknuté na predmete poistenia Por. číslo 1. 90 000 EUR 

2. v súhrne za škody spôsobené poistnými rizikami Krádež vlámaním; Vonkajší  vandalizmus; 
Vnútorný vandalizmus; vzniknuté na predmete poistenia Por. číslo 1. 3 300 EUR 

Por. 
číslo Osobitne dojednaná spoluúčasť poisteného Výška 

spoluúčasti 

1. na poistnom plnení za škody spôsobené poistnými rizikami Krádež vlámaním; Vonkajší 
vandalizmus; Vnútorný vandalizmus; vzniknuté na predmete poistenia Por. číslo 1. 

10 % z výšky škody, 
minimálne 100 EUR 
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Poistná zmluva č. 1121067411 
Osobitné zmluvné dojednania 

1. Výluka z poistenia z dôvodu straty alebo prostej krádeže. 
Poistite!' neodškodní  poisteného v súvislosti s akoukoľvek  škodou vzniknutou stratou alebo krádežou predmetu poistenia, pri 
ktorej nebola prekonaná prekážka alebo zabezpečovacie zariadenie chrániace predmet poistenia pred stratou a krádežou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na akékoľvek  ustanovenia tejto poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných 
zmluvných dojednaní sa poistenie nevzťahuje na poškodenie predmetov poistenia nápisom, maľbou, rytím, posprejovaním 
alebo iným obdobným spôsobom, 

3. Dojednáva sa, že pre účely tejto poistnej zmluvy sa pojmom: 
a) „krádež vlámaním" rozumie odcudzenie predmetu poistenia alebo jeho časti páchateľom potom, čo prekonal zabezpečovacie 

zariadenie chrániace predmet poistenia pred krádežou. 
b) „lúpežné prepadnutie" rozumie privlastnenie si predmetu poistenia alebo jeho časti tak, že páchateľ použil proti poistenému 

alebo jeho pracovníkovi  alebo inej osobe, poverenej poisteným, násilie alebo vyhrážky bezprostredného násilia. 
c) „vonkajší  vandalizmus" rozumie, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie verejne 

prístupného predmetu poistenia. 
d) „vnútorný vandalizmus" rozumie úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie predmetu poistenia spáchané inou osobou 

ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do priestoru chráneného zabezpečovacím zariadením, prekoná zabez-
pečovacie zariadenie a poškodí  alebo zničí predmet poistenia. 

e) „zabezpečovacie zariadenie" rozumie nasledovné: 
Dvere uzamknuté funkčným bezpečnostným zámkom (nie visiacim) a zabezpečené proti vyveseniu. Okná a iné otvory 
uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo 
zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom. 

f) „bezpečnostný zámok" rozumie uzamykací  komplet, ktorý sa skladá z bezpečnostného kovania s bezpečnostným štítom, 
bezpečnostnej cylindrickej (prípadne magnetickej) vložky a zadlabávacieho zámku. 

g) „bezpečnostná cylindrická vložka" rozumie vložka s vyšším stupňom odolnosti proti jej vylomeniu, odvŕtaniu a vyhmataniu 
planžetou. Vložka na vonkajšej (prístupovej) strane dverí nesmie prečnievať zo štítu zámku viac ako 2 mm. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto poistnej zmluvy poistnou udalosťou nie je udalosť, ktorá vznikla: 
a) krádežou vlámaním na predmetoch poistenia, ktoré nie sú chránené zabezpečovacím zariadením; 
b) krádežou vlámaním, lúpežným prepadnutím, vonkajším vandalizmom, vnútorným vandalizmom a/alebo nárazom vozidla 

na predmete poistenia, ak nebola vyšetrovaná políciou; 
c) na predmetoch poistenia, ktoré neboli v dobe vzniku udalosti zabezpečené v zmysle platných technických predpisov a STN; 
d) poistnými rizikami na predmete poistenia, ktorým je nehnuteľnosť,  na ktorú nebolo príslušným stavebným úradom vydané 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie; 
e) poistnými rizikami na predmete poistenia, ktorým je nehnuteľnosť,  ktorej zvislé nosné konštrukcie alebo vodorovné nosné 

konštrukcie sú v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem označené ako horľavé alebo sú z dreva alebo 
zo stavebných materiálov s požiarnou odolnosťou nižšou ako 30 minút; 

f) poistnými rizikami na predmete poistenia, ktorým je nehnuteľnosť,  ktorej obvodový plášť je zo sendvičových panelov 
s tepelnou izoláciou z polystyrénu alebo z polyuretánu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že poistite!' neposkytne poistné plnenie za škody, následné škody, náklady alebo výdavky akejkoľvek 
povahy, ktoré: 
a) boli priamo alebo nepriamo zapríčinené alebo vznikli alebo ich rozsah bol zväčšený v dôsledku stavebnej činnosti alebo 

v dôsledku poistných rizík  zapríčinených stavebnou činnosťou; 
b) vznikli na predmetoch poistenia, ktorých protipožiarne zariadenia inštalované v zmysle platných právnych predpisov a 

technických noriem Slovenskej republiky a/alebo v zmysle požiadaviek uvedených v poistnej zmluve neboli plne funkčné 
a v prevádzke. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci víchricou alebo krupobitím,  ak škoda nastala priamo či 
nepriamo v príčinnej súvislosti s tým, že poistená stavba bola bez okien, dverí alebo s odstránenou, neúplnou alebo provizórne 
prevedenou strešnou krytinou (fólie, lepenka a pod.), alebo v príčinnej súvislosti s tým, že na poistenej stavbe boli vykonávané 
stavebné práce, ku ktorým je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto poistnej zmluvy poistnou udalosťou nie je udalosť, ktorá vznikla na predmete 
poistenia, ktorým je stroj alebo strojové zariadenie, ktorého vek počas doby trvania poistenia alebo pred začiatkom doby 
trvania poistenia prevýši prognózovanú životnosť stroja v zmysle Znaleckého štandardu Stanovenie hodnoty strojov a strojových 
zariadení schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Vek stroja alebo strojového zariadenia sa vypočíta 
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Poistná zmluva č. 1121067411 
ako rozdiel medzi aktuálnym rokom, v ktorom sa zisťuje vek stroja alebo strojového zariadenia, a rokom výroby daného stroja 
alebo strojového zariadenia. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto poistnej zmluvy poistnou udalosťou nie je udalosť, ktorá vznikla na predmete 
poistenia, ktorým je elektrotechnické zariadenie, ktorého počet prevádzkových rokov prevýši počas doby trvania poistenia 
alebo pred začiatkom doby trvania poistenia prognózovaný život elektrotechnického zariadenia v zmysle Znaleckého štandardu 
Stanovenie hodnoty elektrotechnických zariadení schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. 

9. Dojednáva sa, že poistite!' poskytne poistné plnenie: 
a) s DPH, ak poistený nie je platiteľom DPH; 
b) bez DPH, ak poistený je platiteľom DPH. 

10. Pre účely tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že pojmy „predmet poistenia" a „poistená vec" sú totožné a rozumie sa nimi 
to isté. Ďalej sa dojednáva, že pojmy „adresa poistenia" a „miesto poistenia" sú totožné a rozumie sa nimi to isté. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto poistnej zmluvy je poistnou hodnotou veci jej nová cena v deň dojednávania 
poistenia, ktorá je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Nová cena veci je najnižšia cena, za ktorú možno danú vec 
v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou v mieste poistnej udalosti nadobudnúť ako novú. 

12. „Limit plnenia" je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti spolu za jedno poistné obdobie. 

13. Poistník  a poistite!' sa dohodli, že základná sadzba poistného pre Oddiel A - Poistenie majetku vo výške 1,00 %o, uvedená 
na strane 4 tejto poistnej zmluvy, je platná len pri splnení ďalej uvedených podmienok: 
a) táto poistná zmluva bude v platnosti minimálne do 31.05.2015 a 
b) poistník  nebude v omeškaní  s platením poistného nikdy viac ako 3 mesiace. 

14. Za bežné poistné sa výhradne pre účely posudzovania zániku poistenia pre neplatenie poistného podľa § 801 Občianskeho 
zákonníka  za obdobie pred prípadným vznikom skutočností  uvedených v bode 15. týchto Osobitných zmluvných dojednaní 
bude považovať poistné vypočítané s použitím základnej sadzby poistného pre Oddiel A - Poistenie majetku vo výške 1,00 %o. 

15. V momente, keď dôjde k porušeniu ktorejkoľvek  z podmienok uvedených v bode 13., písm. a) a b) týchto Osobitných zmluv-
ných dojednaní, bude upravená základná sadzba poistného pre Oddiel A - Poistenie majetku z 1,00 %o na 2,00 %o spätne 
od dátumu začiatku poistenia; poistník  je v takom prípade povinný uhradiť doplatok poistného za dobu od začiatku poistenia 
v lehote do 30 dní po doručení výzvy od poistiteľa na úhradu doplatku poistného. Sadzba poistného pre Oddiel A - Poistenie 
majetku bude od daného momentu až do zániku poistnej zmluvy vo výške 2,00 %o. 

16. V zmysle § 792 Občianskeho zákonníka  určuje poistite!' lehotu na prijatie návrhu poistnej zmluvy do 30.06.2011. Poistná 
zmluva je uzavretá, keď poistite!' dostane oznámenie o prijatí návrhu poistnej zmluvy. Oznámením o prijatí návrhu poistnej 
zmluvy sa rozumie deň, kedy poistite!' obdrží návrh poistnej zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom poistníka. 

17. Všetky ustanovenia tejto poistnej zmluvy sú samostatnými podmienkami poistnej zmluvy. V prípade, že je niektoré ustanovenie 
vyhlásené za neplatné, zakázané alebo nevynútiteľné súdom alebo iným príslušným orgánom z akéhokoľvek  dôvodu, okrem 
prípadu, že je jeho výklad zúžený, táto poistná zmluva sa bude vykladať tak, ako keby toto neplatné, zakázané alebo nevy-
nútiteľné ustanovenie bolo dohodnuté vo význame, ktorý nie je neplatný, zakázaný alebo nevynútiteľný; pričom však platnosť, 
zákonnosť a vynútiteľnosť  ostatných ustanovení tejto poistnej zmluvy nebude nijakým spôsobom dotknutá alebo ohrozená. 

18. Poistná zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Sprostredkovateľ poistenia dostane 
kópiu poistnej zmluvy. 

19. Neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy tvoria nasledujúce prílohy: 
a) Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku, prerušenia prevádzky a vnútroštátnej prepravy tovaru Chartis 

Európe S.A. č. 000111M; 
b) Výpis z registra organizácií. 
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Poistná zmluva č. 1121067411 
Prehlásenie poistníka 

Prehlasujem, že: 
- predmety poistenia sú nepoškodené a v dobrom technickom stave; 
- ku dňu podpisu tejto poistnej zmluvy nenastali na predmetoch poistenia žiadne škodové udalosti; 
- poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú poistnej hodnote predmetov poistenia; 
- inštalované bezpečnostné zariadenia a zabezpečovacie zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované; 
- všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti; 
- pred uzavretím tejto poistnej zmluvy som bol písomne oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy 

prostredníctvom formulára pre príslušný poistný produkt dojednaný v tejto poistnej zmluve; 
- som bol oboznámený s poistnými podmienkami a osobitnými zmluvnými dojednaniami; 
- rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi. 

V Bratislave, dňa tf.ZJM 2011. \ 
r U A n r . r ^ 

Ing. Ján SANDTNER, starosta,/ V ' K 

Mestská časť Bratislava - Dúbravka 

Rodné číslo alebo dátum narodenia zástupcu poistníka: 

Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu zástupcu poistníka: 

Ing. Boris KOSTOV, vedúci organizačnej zložky •? y 

Chartis Európe S.A. (slovenská pobočka 
poisťovne z iného členského štátu) 

Štátna príslušnosť  zástupcu poistníka: 

Druh a číslo dokladu totožnosti: 

Podľa  zákona č.  297/2008  Z.  z. o ochrane pred  legalizáciou  príjmov  z trestnej  činnosti  a o ochrane pred  financovaním  terorizmu a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov 
(ďalej  „ Zákon  "J  je aj poisťovňa  povinnou osobou vo vzťahu  ku klientovi  (§  5 ods.  1 písm.  b) bod  8. Zákona)  a je povinná vykonať  základnú  starostlivosť  vo vzťahu  ku 
klientovi  (§10  ods.  2 Zákona): 
(2)  Povinná osoba je povinná vykonať  základnú  starostlivosť  vo vzťahu  ku klientovi 

a) pri uzatváram obchodného  vzťahu, 
b) pri vykonaní  príležitostného  obchodu  mimo obchodného  vzťahu  v hodnote  najmenej 15 000 EUR,  pričom  nezáleží  na tom, či  je obchod  vykonaný jednotlivo  alebo 

ako viaceré na seba nadväzujúce  obchody,  ktoré  sú alebo môžu byť  prepojené, 
c) ak je podozrenie,  že klient  pripravuje alebo vykonáva neobvyklú  obchodnú  operáciu bez ohľadu  na hodnotu  obchodu, 
d)  pri pochybnostiach o pravdivosti  alebo úplnosti  predtým  získaných  identifikačných  údajov  o klientovi,  alebo 
e) ak ide  o výplatu zostatku  zrušeného  vkladu  na doručiteľa. 

(3)  Povinná osoba je povinná vykonať  identifikáciu  klienta  a overenie jeho identifikácie  aj pri vykonávaní  obchodu,  ktorého  hodnota  dosiahne  najmenej 2 000 EUR,  ak 
nejde  o prípad  podľa  odseku  2. 

Základná  starostlivosť  povinnej osoby vo vzťahu  ku klientovi  (v  zmysle §10 ods.  1 písm.  a) Zákona)  zahŕňa identifikáciu  klienta  a overenie jeho identifikácie. 
Identifikáciou  sa podľa  § 7 Zákona  rozumie: 
a) pri fyzickej  osobe zistenie mena. priezviska  a rodného  čísla  alebo dátumu  narodenia,  adresy  trvalého  pobytu alebo iného pobytu, štátnej  príslušnosti,  zistenie druhu  a 

čísla  dokladu  totožnosti:  u fyzickej  osoby-podnikateľa  aj zistenie adresy  miesta podnikania,  identifikačného  čísla,  ak bolo pridelené,  označenia  úradného  registra 
alebo inej úradnej  evidencie,  v ktorej  je tento podnikateľ  zapísaný,  a číslo  zápisu do  tohto registra  alebo evidencie, 

b) pri právnickej  osobe zistenie názvu, adresy  sídla,  identifikačného  čísla,  označenia  úradného  registra  alebo inej úradnej  evidencie,  v ktorej  je právnická  osoba 
zapísaná,  a číslo  zápisu do  tohto registra  alebo evidencie,  a identifikácia  fyzickej  osoby, ktorá  je oprávnená konať  v mene právnickej  osoby, 

c) pri osobe, ktorá  je zastúpená na základe  splnomocnenia, zistenie jej údajov  podľa  písmena  a) alebo b) a zistenie údajov  fyzickej  osoby, ktorá  je oprávnená konať 
v mene tejto právnickej  osoby alebo fyzickej  osoby v rozsahu údajov  podľa  písmena  a). 

Chartis Európe S.A. (slovenská pobočka poisťovne iného členského štátu) so sídlom AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO 36 747 912, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po vložka číslo 1461/ 
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Poistná zmluva č. 1121067411 
Overením  identifikácie  sa podľa  § 8 Zákona  rozumie: 
a) pri fyzickej  osobe overenie údajov  podľa  § 7 písm.  a) v jej doklade  totožnosti,  ak sú tam uvedené,  a overenie podoby  osoby s podobou  v jej doklade  totožnosti  za jej 

fyzickej  prítomnosti;  u fyzickej  osoby-podnikateľa  aj overenie údajov  podľa  § 7 písm.  a) na základe  dokumentov,  údajov  alebo informácií  získaných  z úradného 
registra  alebo inej úradnej  evidencie,  v ktorej  je podnikateľ  zapísaný,  alebo z iného dôveryhodného  a nezávislého zdroja, 

b) pri právnickej  osobe overenie údajov  podľa  § 7 písm.  b) na základe  dokumentov,  údajov  alebo informácií  získaných  z úradného  registra  alebo inej úradnej  evidencie, 
v ktorej  je právnická  osoba zapísaná,  alebo z iného dôveryhodného  a nezávislého zdroja  a overenie identifikácie  fyzickej  osoby, ktorá  je oprávnená konať  v mene 
právnickej  osoby v rozsahu údajov  podľa  § 7 písm.  a) za jej fyzickej  prítomnosti,  a overenie oprávnenia konať  v mene právnickej  osoby. 

Zákon  č.  8/2008  Z.  z. o poisťovníctve  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov uvádza  v § 47: 
1 /  Sa účely  identifikácie  klientov  a ich zástupcov a zachovania možnosti  následnej  kontroly  tejto identifikácie,  na účely  uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia a 

na ďalšie  účely  uvedené  v odseku  3 sú klienti  a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých  osôb pri každom  uzavieraní  poistnej zmluvy povinní  poisťovni,  pobočke 
poisťovne  z iného členského  štátu  a pobočke  zahraničnej  poisťovne  na jej žiadosť 
aj poskytnúť, 

1. ak ide  o fyzickú  osobu, osobné údaje  v rozsahu meno, priezvisko,  trvalý  pobyt, prechodný  pobyt, ak ho má, rodné  číslo,  ak je pridelené,  dátum  narodenia, 
štátna  príslušnosť,  druh  a číslo  dokladu  totožnosti,  vrátane fyzickej  osoby zastupujúcej právnickú  osobu, ako aj adresu  miesta podnikania,  ak ide  o fyzickú 
osobu, ktorá  je podnikateľom,  predmet  podnikania  a označenie  úradného  registra  alebo inej úradnej  evidencie,  v ktorej  je zapísaný  tento podnikateľ,  a číslo 
zápisu do  tohto registra  alebo evidencie, 

2. ak ide  o právnickú  osobu, identifikačné  údaje  v rozsahu názov, identifikačné  číslo,  ak je pridelené,  adresa  sídla,  predmet  podnikania  alebo inej činnosti, 
adresa  umiestnenia podniku  alebo organizačných  zložiek  a iná adresa  miesta jej činnosti,  ako aj zoznam osôb tvoriacich štatutárny  orgán tejto právnickej 
osoby a údaje  o nich v rozsahu podľa  bodu  1, označenie  úradného  registra  alebo inej úradnej  evidencie,  v ktorej  je táto právnická  osoba zapísaná,  a číslo 
zápisu do  tohto registra  alebo evidencie, 

oj umožniť  získať  kopírovaním,  skenovaním  alebo iným zaznamenávaním 
1. osobné údaje  z dokladu  totožnosti  v rozsahu obrazová podobizeň,  titul,  meno, priezvisko,  rodné  priezvisko,  rodné  číslo,  dátum  narodenia,  miesto a okres 

narodenia,  trvalý  pobyt, prechodný  pobyt, štátna  príslušnosť,  záznam o obmedzení  spôsobilosti  na právne úkony, druh  a číslo  dokladu  totožnosti,  vydávajúci 
orgán, dátum  vydania  a platnosť  dokladu  totožnosti  a 

2. ďalšie  údaje  z dokladov  preukazujúcich  údaje,  na ktoré  sa vzťahuje  písmeno  a). 
Z  Xa  účely  identifikácie  klientov  a ich zástupcov a možnosti  následnej  kontroly  tejto identifikácie,  na účely  uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia a na ďalšie 

účely  uvedené  v odseku  3 je poisťovňa,  pobočka  poisťovne  z iného členského  štátu  a pobočka  zahraničnej  poisťovne  oprávnená pri každom  uzavieraní  poistnej zmluvy 
požadovať  od  klienta  a jeho zástupcu údaje  vymedzené  v odseku  1 písm.  a) a získať  ich spôsobom vymedzeným  v odseku  1 písm.  b). 

Gj Xa  účely  identifikácie  klientov  a ich zástupcov a zachovania možnosti  následnej  kontroly  tejto identifikácie,  na účely  uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia 
medzi  poisťovňou,  pobočkou  poisťovne  z iného Členského  štátu  a pobočkou  zahraničnej  poisťovne  a jej klientmi,  na účel  ochrany a domáhania  sa práv poisťovne, 
pobočky  poisťovne  z iného členského  Štátu  a pobočky  zahraničnej  poisťovne  voči  jej klientom,  na účel  zdokumentovania  činnosti  poisťovne,  pobočky  poisťovne  z iného 
členského  štátu  a pobočky  zahraničnej  poisťovne,  na účely  výkonu dohľadu  nad  poisťovňami,  pobočkami  poisťovní  z iných členských  štátov  a pobočkami 
zahraničných  poisťovní  a nad  ich činnosťami  a na plnenie povinností  a úloh poisťovne,  pobočky  poisťovne  z iného členského  štátu  a pobočky  zahraničnej  poisťovne 
podľa  tohto zákona alebo osobitných predpisov  je poisťovňa,  pobočka  poisťovne  z iného členského  štátu  a pobočka  zahraničnej  poisťovne  aj bez súhlasu a 
informovania  dotknutých  osôb oprávnená zisťovať,  získavať,  zaznamenávať,  uchovávať,  využívať  a inak spracúvať  osobné údaje  a iné údaje  v rozsahu podľa  odseku  1 
a §40 ods.  1; pritom je poisťovňa,  pobočka  poisťovne  z iného členského  štátu  a pobočka  zahraničnej  poisťovne  oprávnená s použitím  automatizovaných alebo 
neautomatizovaných prostriedkov  vyhotovovať  kópie dokladov  totožnosti  a spracúvať  rodné  čísla  a ďalšie  údaje  a doklady  vymedzené  v odseku  1. 

Z  uvedených dôvodov  je potrebné,  aby ste nám - poisťovni  - poskytli  ako zástupca(-ovia)  poistníka  údaje  pre svoju identifikáciu  v súlade  so zákonom č.  297/2008  Z.  z. 
a zákonom č.  8/2008  Z.  z. a uviedli  ich pri svojom podpise. 

Chartis Európe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu) so sídlom AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, 
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