Dotazník

MetLife poisťovňa
Amslico je– súčasťou
MetLife, Inc.
Amslico
Alico, a.s. jespoločnosti
súčasťou spoločnosti
MetLife, Inc.
MetLife poisťovňa
Amslico poisťovňa,
Amslico
– Alico, a.s a.s.
Pribinova 10,
10,811
8110909
Bratislava
Pribinova
Bratislava
zapísanávvObchodnom
Obchodnomregistri
registri
Okresného
súdu
Bratislava
l
zapísaná
Okresného
súdu
Bratislava
I
Oddiel: Sa, Vložka číslo:918/B
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 918/B
IČO: 314 020 71, DIČ: 2020855936, IČ DPH: Sk2020855936
IČO: 314 020 71, DIČ: 2020855936, IČ DPH: Sk2020855936

ZIMNÉ ŠPORTY

(Jazda na pretekárskych boboch, ľadový hokej, korčuľovanie, sánkovanie na sánkarskej dráhe,
jazda na skibobe, lyžovanie, snowbording, jazda na snežnom skútri)

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo poistného návrhu:

1. Ktorému z uvedených zimných športov sa venujete?
Jazda na pretekárskych boboch n
Ľadový hokej
n
Korčuľovanie
n
Sánkovanie na sánkarskej dráhe n
Jazda na skibobe
n
Lyžovanie
n
Freestyle
n
Skoky
n
Zjazdové lyžovanie
n
Beh na lyžiach
n
Biatlon
n
Snowboarding
n
Freestyle
n
Skoky
n
Zjazd
n
Jazda na snežných skútroch
n
Na okruhoch
n
Na dlhé vzdialenosti
n
2. Na akej úrovni sa Vami označeným športom venujete?
Rekreačne vo voľnom čase: n
Súťažne:
n
Amatérsky
n
Profesionálne
n
Tréner/Inštruktor
n

3. Koľko krát týždenne sa venujete Vami označeným športom?
Rekreačne vo voľnom čase:
Súťažne:
Počet súťaží týždenne:
Počet tréningov týždenne:

Vyhlásenie
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť informácií uvedených v tomto Dotazníku. Beriem na vedomie, že tento Dotazník je súčasťou mnou predloženého Návrhu a poistnej zmluvy, ak
bude uzavretá. Taktiež beriem na vedomie, že ak poisťovateľ zistí podstatné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v Návrhu a tomto Dotazníku, má pravo Návrh odmietnuť, prípadne
odstúpiť od poistnej zmluvy uzavretej na základe Návrhu alebo odmietnuť poistné plnenie s následným zánikom poistnej zmluvy, a to za podmienok uvedených v § 802ods. 1, 2 Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

Dátum:

Podpis:

