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

Finanční dotazník Z1053
Číslo nabídky/pojistné smlouvy 

Příjmení a jméno klienta 

Rodné číslo

Tento finanční dotazník je určen pouze pro vnitřní potřeby Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group.
Bez jeho pravdivého a úplného vyplnění nelze sjednat pojištění na vámi požadovaný pojistný rozsah.

1.  Důvod pojištění 
- zabezpečení rodiny 
- zabezpečení ve stáří 
- pojištění úvěru 
- pojištění klíčové osoby 
- apod.

2.  Jak a proč byla pojistná částka u jednotlivého 
pojištění stanovena (v dané výši)

3. Oprávněné osoby 
(v případě úvěru např. banka)

4.  Hrubý a čistý roční příjem za poslední 3 roky minulý rok

hrubý:

čistý:

před 2 roky před 3 roky

5.  Výše vašich finančních závazků

6.  Uveďte podrobnosti o vašem zaměstnání  
(u OSVČ typ firmy, počet zaměstnanců,  
povolání, pracovní zařazení, obor činnosti,  
odvětví)

7.  Uveďte vaše existující životní pojištění  
(pojišťovna, typ pojištění, pojistný rozsah vč. pojistných 
částek, doba trvání)

8.  Uzavíráte nyní životní pojištění ještě u jiné pojišťov-
ny? (pojišťovna, typ pojištění, pojistný rozsah vč. pojist-
ných částek, doba trvání)

Osobní údaje osoby uvedené na tomto formuláři zpracovává pojišťovna:
- na základě nezbytnosti pro uzavření smlouvy, konkrétně za účelem provedení modelace, nabídky a uzavření pojistné smlouvy,
-  na základě oprávněného zájmu pojišťovny spočívajícího v ochraně před neoprávněnými či protiprávními nároky, konkrétně za účelem ochrany právních nároků 

pojišťovny a předcházení podvodům a jejich vyšetřování,
-  ke splnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona upravující distribuci pojištění spočívající v povinnostech zaznamenat potřeby klienta a řádně nastavit pojist-

nou ochranu klienta.

Více informací o zpracování vašich osobních údajů, včetně možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dal-
ších práv naleznete v Informačním listu o ochraně osobních údajů, který je trvale dostupný na webové stránce www.pojistovnacs.cz v sekci „Ochrana osobních 
údajů”.

Datum

  
            podpis klienta


