Dotazník pre poistníka/poisteného
Meno a priezvisko poistníka/poisteného:
Tel. č. poistníka/poisteného:

Číslo návrhu/poistnej zmluvy:

1. Uveďte štát (krajinu), oblasť, mesto/obec, z ktorého/ej pochádzate:

2. Ktorí najbližší z Vašich príbuzných žijú v krajine Vášho pôvodu?
Uveďte, prosím, ich mená, Váš príbuzenský vzťah k nim, mesto/obec – oblasť, v ktorej žijú:

3. Cestujete alebo plánujete cestovať do krajiny Vášho pôvodu? (vyberte jednu z možností) £ Áno
Do ktorých oblastí?
Ako často?
Kedy naposledy?
Uveďte dĺžku pobytu:
Uveďte účel pobytu v krajine Vášho pôvodu (vyberte z možností):
£ pracovná cesta £ návšteva rodiny £ iné (rozpíšte)
Druh pobytu a doba trvania pobytu na území Slovenskej republiky:
£ dočasná ochrana
trvanie do:
£ dlhodobý pobyt (nad 90 dní)
trvanie do:
£ krátkodobý pobyt (neprekračujúci 90 dní)
trvanie do:

£ Nie

4. Máte obchodné alebo finančné vzťahy v krajine Vášho pôvodu? Ak áno, rozpíšte.

£ Áno

£ Nie

5. Ste zamestnancom spoločnosti/firmy založenej v krajine Vášho pôvodu?
Ak áno, uveďte, prosím, jej/ich názov a sídlo:

£ Áno

£ Nie

6.	Máte akýkoľvek príjem zo spoločnosti/firmy založenej v krajine Vášho pôvodu alebo za prácu pre spoločnosť/firmu
v krajine Vášho pôvodu? Ak áno, uveďte, prosím, jej/ich meno a sídlo:
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7.	Máte alebo budete mať akýkoľvek príjem z podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike alebo za prácu pre spoločnosť/
firmu v Slovenskej republike? Ak áno, uveďte, prosím, jej/ich obchodné meno a sídlo a či ide o zamestnanie alebo
podnikateľskú činnosť:

8. Máte alebo budete mať akékoľvek iné príjmy neuvedené v bodoch 4. až 7.?

9. Máte alebo budete mať zriadený bankový účet v Slovenskej republike?
Uveďte číslo účtu (IBAN):

£ Áno

£ Nie

10. Budete z účtu uvedeného v bode 9. uhrádzať poistné za Vašu poistnú zmluvu?

£ Áno

£ Nie

Prehlásenie poistníka/poisteného:
Poistník/poistený berie na vedomie, že návrh na uzatvorenie poistenia, predzmluvné a zmluvné dokumenty vrátane
všeobecných a osobitných poistných podmienok vzťahujúcich sa na poistnú zmluvu sú vyhotovené v slovenskom jazyku
a v slovenskom jazyku taktiež prebieha komunikácia týkajúca sa poistnej zmluvy.
Poistná zmluva sa riadi slovenským právom, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
Poistník/poistený ďalej prehlasuje, že obsahu tohto dotazníka ako aj ďalších dokumentov vzťahujúcich sa k poistnej zmluve
je schopný dostatočne porozumieť.
Vyjadrenie poistníka/poisteného v prípade, že slovenskému jazyku nie je schopný dostatočne porozumieť:

Miesto a dátum podpisu:

Podpis poistníka/poisteného

Podpis finančného agenta
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