
 (Z 0040) 01/2014

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855.

Souhlas s inkasem Z0040
Plátce

Předčíslí:     Číslo účtu:      Kód banky:  0800

Jméno a příjmení pojistníka-zadavatele Souhlasu s inkasem: 

Souhlasím, aby z výše uvedeného účtu byly prováděny platby na základě příkazu k inkasu příjemce plateb za níže specifikovaných podmínek:

Datum účinnosti ve tvaru DD.MM.RRRR  
(datum počátku pojištění + 1 měsíc)

Konec účinnosti ve tvaru DD.MM.RRRR
– pokud není uvedeno, platí do odvolání

 

Druh: cílený na bankovní spojení     

Maximální výše platby (limit)
–  pokud je z jednoho účtu zaváděno více Souhlasů s inka-

sem, musí být maximální limit stanoven v součtu pojistného 
na všech pojistných smlouvách

–  pokud není uvedeno, bude formulář na straně ČS  
vyloučen ze zpracování

  Kč

Stanovený limit je platný pro období (označte křížkem)
– pokud není uvedeno, bude formulář na straně ČS vyloučen ze zpracování

 měsíční           čtvrtletní           pololetní         roční

Účel platby: POJISTNÉ        

Příjemce platby (bankovní spojení)
Označte křížkem odpovídající inkasní účet PČS (lze zvolit pouze 1 účet)

Předčíslí Číslo účtu Kód banky Produkt

   000000 1210230319 0800 FLEXI životní pojištění, FLEXI INVEST, FLEXI H-FIX

   030015 1205841369 0800 FLEXI JUNIOR, FLEXI, SŽP

   230017 1205841369 0800 Pojištění pohřbu, HYPOTÉKA, KAPITÁL KLASIK, LS

   340013 1205841369 0800 Komplexní pojištění pro klienty ČS – penzijní společnosti 
(Komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění)

Podmínky České spořitelny, a.s., pro zadání a zřízení Souhlasu s inkasem:
1. Souhlas s inkasem může vystavit majitel účtu nebo osoba oprávněná nakládat s peněžními prostředky na účtu.
2.  Pokud klient odevzdá Souhlas s inkasem u smluvního partnera ČS, je jeho totožnost ověřena dle platného průkazu totožnosti. Podmínkou akceptace Souhlasu 

s inkasem ze strany ČS je shoda předloženého druhu a čísla průkazu totožnosti klienta se záznamy uloženými v databázi ČS, jinak ČS Souhlas s inkasem nezadá.
3. Termín účinnosti Souhlasu s inkasem je nejdříve od patnáctého pracovního dne po jeho doručení prostřednictvím smluvního partnera ČS.
4. Podmínky ČS pro realizaci příkazu k inkasu jsou uvedeny v obchodních podmínkách ČS.

Podpis pojistníka:  

Identifikační údaj (číslo nabídky/pojistné smlouvy):          

Identifikace plátce    

Za Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, sjednal/a:  Příjmení a jméno 
 (vyplňte hůlkovým písmem)

Identifikace partnera (HR)     Identifikace poradce   tel.:         

Prohlašuji, že identifikační údaje pojistníka byly ověřeny dle průkazu totožnosti č.  .
 (občanský průkaz nebo cestovní pas)

V   dne    
 podpis zástupce pojistitele
Pozn.: podbarvená pole jsou povinná

Záznamy banky:



Instrukce k vyplňování formuláře Souhlas s inkasem

1. Předčíslí, číslo účtu, kód banky plátce – povinný údaj 
 - vyplní se číslo účtu plátce, který dává Souhlas s inkasem

2. Datum účinnosti Souhlasu – povinný údaj
 -  datum, od kterého dává plátce možnost inkasovat pojistné ze svého účtu
 -  toto datum je nutné stanovit následovně: jedná se o datum počátku pojištění + 1 měsíc. Prodejce musí zajistit, aby minimálně 20 dní 

před tímto datem byl Souhlas s inkasem spolu se Soupiskou doručen Pojišťovně České spořitelny.
 
 Pojistitel poprvé inkasuje pojistné dle data uvedeného na pojistce (může být odlišné od data účinnosti Souhlasu).

3. Maximální výše platby (limit) – povinný údaj
 - pokud toto pole nebude vyplněné, bude formulář na straně ČS vyloučen ze zpracování
 -  pokud je z jednoho účtu zaváděno více Souhlasů s inkasem, musí si klient zvýšit limit maximální výše platby tak, aby odpovídal součtu 

pojistného na všech pojistných smlouvách

4. Stanovený limit je platný pro období – povinný údaj
 - pokud toto pole nebude vyplněné, bude formulář na straně ČS vyloučen ze zpracování
 - pokud je z jednoho účtu zaváděno více Souhlasů s inkasem, musí si klient zvýšit limit maximální výše platby
 - pokud je z jednoho účtu zaváděno více Souhlasů s inkasem, je nutné zadat shodné období pro tyto Souhlasy s inkasem


