Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele
na smlouvu o soukromém životním pojištění (dále „SŽP“)
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

Jste politicky exponovaná
osoba (PEP)3?

) Není-li vyplněno, platí státní
občanství / stát narození / stát ČR.
2
) Platnou variantu označte křížkem
(platí i v ostatních kolonkách
s možností více variant).
3
) Je-li označeno křížkem Ano, vyplňte
formulář Identifikace a základní
kontrola klienta - fyzické osoby Vo-118
nebo formulář Identifikace a základní
kontrola klienta - právnické osoby
Vo-131. Bližší informace naleznete
na internetových stránkách pojistitele.
4
) Je-li klient daňovým rezidentem
jiného státu než USA či ČR, vyplní
DIČ tohoto státu.
1

Jiné státní občanství než ČR, jaké1)

Jste daňovým rezidentem (i) jiného státu než ČR?1)
Kterého?3)

Pohlaví2)
Ano Ne

DIČ4)

IČO

)

5

5
) Vyplňuje se, není-li totožná
s adresou sídla.

D.
ZÁKAZ VÝBĚRŮ
V PRŮBĚHU
TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva neumožňuje předčasný výběr prostředků
Odchylně od ujednání pojistné smlouvy a pojistných podmínek pojistník žádá, aby před koncem pojistné doby nebyla umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá
zánik pojistné smlouvy (tj. z této pojistné smlouvy není možné vybírat finanční prostředky).

E.
)

6

)

7

6

7

8

F. INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu – Pojistník popř. jeho zástupce bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje zpracovává pojistitel pro nezbytné plnění smlouvy a na základě
svých oprávněných zájmů a pro splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti
podání námitky, právo na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz
v sekci „O pojišťovně Kooperativa.“

8

Vo-117 (01/2020)

Pojistník potvrzuje, že titul, jméno, příjmení, adresa jeho trvalého pobytu /
bydliště a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto oznámení jsou
aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji
uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv.

E.

Formulář je nutné použít jak při uzavírání nových smluv, tak i při změnách
v rozpisu pojistného na již uzavřených smlouvách.

