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Poistenie pre domácnosť
Poistná zmluva č.: 

Poistiteľ:
EUROP ASSISTANCE S.A. so sídlom 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, France zapísaná v Registre 
du Commerce, et des Sociétés de Nanterre pod číslom B403147903, konajúca prostredníctvom EUROP ASSISTANCE 
S.A. IRISH BRANCH so sídlom 4-8 Eden Quay, Dublin 1, Írsko, zapísaná v Irish Company Registration Office pod číslom 
907089
Na základe tejto poistnej zmluvy sa Poistiteľ zaväzuje poskytnúť v rozsahu dojednanom v tejto poistnej zmluve, 
Všeobecných poistných podmienkach poistenia pre domácnosť  ďalej len „VPP“) a Osobitných poistných podmienkach 
(ďalej len „OPP“) podľa zvoleného druhu poistenia, poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a Poistník, ktorý 
uzavrel s Poistiteľom poistnú zmluvu je povinný platiť poistné.

A) Poistník/ poistený: 
Meno, priezvisko: .................................................................................. Číslo predajcu: .............................................
Dátum narodenia: .................................................................................  Telefónny kontakt: .......................................
Číslo obchodného partnera: .................................................................  E-mail: .......................................................... 
Číslo odberného miesta: ....................................................................... 
Adresa domácnosti: .......................................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa: ...............................................................................................................................................
(ďalej ako „Poistník“)
** vypĺňa sa iba v prípade, keď je korešpondenčná adresa odlišná od adresy domácnosti)

B) Finanční sprostredkovatelia: 
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44 483 767
IČ DPH: SK2022730457
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu  
Košice I, oddiel: Sa, vložka 1628/V
Samostatný finančný agent
Zápis v registri NBS:227835

C) Druh poistenia
Poistník a poistiteľ v závislosti od voľby poistníka uvedenej nižšie dojednávajú súborové poistenie finančnej straty 
(poistník vyznačí, o ktoré poistenie má záujem):

  DomáceZásahy - pre prípad havárie v domácnosti a zablokovania dverí, na ktoré sa vzťahujú VPP a OPP Domáce 
zásahy. Maximálna výška poistnej sumy je uvedená v OPP Domáce zásahy. Bežné poistné je 1,30 EUR/mesiac.  

  DomácaZáruka - pre prípad poruchy vybraného spotrebiča, na ktorý sa vzťahujú VPP a OPP domáca záruka. 
Maximálna výška poistnej sumy je uvedená v OPP Domáca záruka. Bežné poistné je 1,50 EUR/mesiac.

Pre poistenie DomácaZáruka máte poistený spotrebič: .................................................................................
Druh spotrebiča: ................................................................................................
Značka spotrebiča: ............................................................................................
Rok zakúpenia spotrebiča: .............................................................................



  Domáca Záruka Plus - pre prípad poruchy spotrebičov, na ktorý sa vzťahujú VPP a OPP Domáca záruka Plus. 
Maximálna výška poistnej sumy je uvedená v OPP Domáca záruka Plus. Bežné poistné je 3,00 EUR/mesiac

  DomáceZdravie - pre prípad hospitalizácie z dôvodu choroby alebo úrazu alebo nesebestačnosti po hospitalizácii, 
na ktoré sa vzťahujú VPP a OPP DomáceZdravie. Maximálna výška poistnej sumy je uvedená v OPP Zdravotná 
asistencia. Bežné poistné je 2,00 EUR/mesiac. 

Začiatok poistenia je deň nasledujúci po uzatvorení poistnej zmluvy. Poistenia sa uzatvárajú na dobu neurčitú. 

Celková výška poistného za všetky zvolené druhy poistenia

Poistník je povinný platiť celkové mesačné poistné ................ EUR. V poistnom je započítaná daň z poistenia podľa 
zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia. 

D) Splatnosť a spôsob úhrady poistného
a) Poistné obdobie je kalendárny mesiac. Splatnosť poistného je k poslednému dňu v mesiaci.
b) Spôsob platby:  

  SIPO evidenčné číslo SIPA: .....................................................................................
  bankový prevod číslo účtu: ......................................................................................................
  bankové inkaso číslo účtu: ......................................................................................................

V prípade, že poistník má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie služby so sprostredkovateľom poistenia, spôsob a splat-
nosť úhrady poistného je súčasne so splatnosťou úhrady za službu.       

Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že bol v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy 
riadne oboznámený s poistnou zmluvou, Informačným dokumentom o poistnom produkte – Poistenie pre domácnosť, 
VPP a príslušnými OPP a tieto mu boli poskytnuté spolu s ďalšími informáciami podľa § 792a Občianskeho zákonníka  
v platnom znení.

Poistený si je vedomý, že v prípade, ak si chce uplatniť nárok na poistné plnenie, je povinný bezodkladne kontaktovať 
Zákaznícku linku VSE na čísle 0850 123 333 a ďalej postupovať podľa jej pokynov. Tiež si je vedomý svojej povinnosti 
poskytnúť  potrebnú súčinnosť pri posudzovaní skutočností dôležitých pre posúdenie rozsahu a oprávnenosti jeho 
nároku na poistné plnenie.

Poistený berie na vedomie, že Poistiteľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na účely, v rozsahu a za podmienok sta-
novených všeobecne záväznými právnymi predpismi, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679  
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smer-
nica 95/46/ES [všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Poistiteľom sú uvedené vo VPP  
a na webovej stránke Poistiteľa: www.europassistance.cz;

 Poistený zaškrtnutím políčka súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely  v rozsahu titul, 
meno, priezvisko, adresa domácnosti, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty.

Poistník/Poistený ani oprávnená osoba nemajú v prípade ukončenia poistnej zmluvy alebo poistenia nárok na odkupnú 
hodnotu a ani sa nijakým spôsobom nepodieľajú na výnosoch poistiteľa.

Prílohy: 
Všeobecné poistné podmienky poistenia  pre domácnosť zo dňa 01. 09. 2019
Osobitné poistné podmienky zo dňa 01. 09. 2019
Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie pre domácnosť 
Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku
Informácie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

V .................................................  dňa ..................................... 

Za poistníka:                                                                           Za poistiteľa:

 

 .....................................................   ...................................................................
         podpis     vedúci oddelenia Riešenia pre zákazníkov 


