
8661 (Z 1070) 05/2018Strana 1

Žádost o změnu v pojistné smlouvě FLEXI RISK Z1070
Tato žádost slouží výhradně pro pojistné smlouvy FLEXI RISK. Pro samostatné netechnické změny slouží formulář Žádost/sdělení netechnické změny v pojistné smlouvě. 

Číslo pojistné smlouvy     

Já jako pojistník 
Příjmení, jméno, titul  

 
Rodné číslo 

Upozornění: 
Pokud žádáte změnu v rozsahu pojištění, uvádějte pouze změny požadované oproti současnému stavu pojištění. Jednotlivá pojištění a pojistné 
částky, které nepožadujete touto žádostí změnit nebo zrušit, zůstávají zachovány v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě, příp. jejich dodatcích. 

Část A.   Netechnické a technické změny (určeno pro níže uvedené změny, pro změny rozsahu pojištění slouží část B.):
1.  Netechnické změny a sdělení –  nemají vliv na výši pojistného (změna adresy, telefonního čísla, změna jména, příjmení, změna obmyšlené osoby apod.).

Změna mých kontaktních údajů
Příjmení, jméno, titul  

 
Rodné číslo 

    

Povolání    OSVČ

  
Sportovní/Zájmová činnost Státní občanství 

     

E-mail Telefon

Trvalé bydliště 
Ulice Č.p. PSČ

          
Obec Stát

      

Kontaktní adresa (vyplňte pouze v případě, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště)
Lze uvést upřesnění adresy (např. bytem u... nebo obchodní firma)

Ulice Č.p. PSČ

          
Obec Stát

      

 zrušení kontaktní adresy

Obmyšlený v případě mé smrti (příjmení, jméno / obchodní firma, datum narození / IČ, podíl v %)

 %

 %

 %

 %
2.  Technické změny –  mají vliv na výši pojistného (změna doby trvání, změna frekvence placení apod.).

Datum účinnosti dodatku od  Změna doby trvání do  let věku.

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.
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Pojistné a způsob placení pojistného

Frekvence placení pojistného:    ročně        pololetně        čtvrtletně       měsíčně  
Celkové běžné pojistné (dle frekvence placení)

 Kč

Technika placení pojistného:
inkaso e-faktura 
z účtu (ČS) číslo účtu  kód banky specifický symbol 

  
-

 
SIPO spojovací číslo    jiný způsob (např. trvalý příkaz)

   

Část B. Žádost o změnu  
Základní dotazy

Moje výška Moje váha  Kouřím nebo jsem v posledních 2 letech 
před požadovanou změnou pojištění kouřil

 NE ANO  

 cm  kg  

Individuální konec pojištění

Individuální konec pojištění ve věku  let. Platí pro všechna pojištění, u kterých je zvolen.  

 Doplnění/změna rozsahu pojištění/zrušení  *Zvolte vždy pouze jednu variantu.

Pojištění smrti Zrušení

pojistná částka
varianta pojistné 

částky
varianta klesání individuální  

konec pojištění individ. 
konce

 Kč                   
 konstantní*

 klesající*   lineárně*    anuitně*   
úrok úvěru

 % p. a.
–

Pojištění vážných nemocí **Zvolte vždy pouze jedno pojištění. Zrušení

pojistná částka
varianta pojistné 

částky
varianta klesání individuální  

konec pojištění individ. 
konce

 s jednorázovou výplatou**

 Kč                   

 konstantní*

 klesající*   lineárně*    anuitně*   
úrok úvěru

 % p. a.

 s flexibilní výplatou**

 Kč                   
– –

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče Zrušení

pojistná částka varianta pojistné 
částky varianta klesání individuální 

konec pojištění individ. 
konce

3. st.  Kč   

 konstantní*

 klesající*  lineárně*     anuitně*    

úrok úvěru

 % p. a.2. st.  Kč  

1. st.  Kč   

Pojištění pracovní neschopnosti – min. doba léčení 29 dní (s plněním od 1. dne) Zrušení

 pojistná částka individuální 
konec pojištění individ. 

konce

 Kč/den

Zrušení 
pojištění 

Pojištění smrti následkem úrazu  Kč     

Pojištění trvalých následků úrazu – od 0,5 % tělesného 
poškození s 10-ti násobnou progresí  

Kč

Pojištění léčení úrazu (s plněním od 1. dne)  Kč/den

Pojištění hospitalizace  Kč/den

  při dopravní nehodě pojistné plnění ve výši dvojnásobku dle pravidel stanovených v pojistných podmínkách

Číslo pojistné smlouvy  
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Zajištění závazku  

 Sjednání  (Vyplňte vždy název, IČ a kontaktní adresu oprávněného subjektu, v jehož prospěch je zajištění sjednáno.)   

 Zrušení (Doložte souhlas vinkulačního partnera.)

 Změna (Doložte souhlas původního vinkulačního partnera se zrušením vinkulace.)

Název oprávněného subjektu  IČ

   
Kontaktní adresa
Ulice Č.p. PSČ

          
Obec Stát

      
Číslo úvěrové smlouvy (je-li známo)

Zdravotní dotazy
Beru na vědomí, že odpovědi na následující zdravotní dotazy mají zásadní význam pro rozhodnutí pojišťovny, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí 
a za jakých podmínek. Rozumím tomu, že v případě nepravdivého nebo neúplného zodpovězení těchto dotazů může pojišťovna od pojistné smlouvy odstoupit 
nebo odmítnout či snížit pojistné plnění.

1.    Jste následkem zdravotních komplikací pod pravidelným lékařským dohledem, dlouhodobě užíváte léky nebo je u vás plánován pobyt 
v nemocnici popř. operace (s výjimkou těhotenství)?

NE ANO

2.   Jste v současné době uznán invalidním  1., 2., nebo 3. stupně? NE ANO

3.    Trpíte nebo jste v posledních sedmi letech trpěl některou z těchto chorob: onemocnění srdce, plic, ledvin, jater, nervového systému, 
zhoubné nádory, cukrovka, psychické potíže?

NE ANO

4.   Trpíte nebo jste v posledních sedmi letech trpěl obtížemi, onemocněními nebo úrazy souvisejícími se svalovým a kosterním systémem 
(kosti, klouby, páteř, svaly, vazy, meziobratlové ploténky, šlachy, záda, šíje, ramena, záněty kloubů, revmatismus aj.)?

NE ANO

5.   Byl jste z důvodu diagnostiky a léčení onemocnění v posledních pěti letech hospitalizován na specializovaném pracovišti nebo u vás 
bylo provedeno speciální vyšetření (RTG, CT, MRI, EKG, EEG, ultrazvuk, endoskopie, ozařování aj.)?

NE ANO

Změna mého statusu politicky exponované osoby (dále jen „PEP“)  

Prohlašuji, že
    nyní jsem (nebo jsem v posledních 12 měsících byl) PEP ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, a přikládám k žádosti o změnu vyplněný formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, který je její nedílnou 
součástí.

    nyní jsem (nebo jsem v posledních 12 měsících byl) vůči PEP v postavení osoby blízké či jiné (např. společník stejné s.r.o. jako politicky exponova-
ná osoba) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám 
k žádosti o změnu vyplněný formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, který je její nedílnou součástí.

   nyní nejsem (ani jsem v posledních 12 měsících nebyl) PEP ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu.

   nyní nejsem (ani jsem v posledních 12 měsících nebyl) vůči PEP v postavení osoby blízké či jiné (např. společník stejné s.r.o. jako politicky exponovaná 
osoba) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

PROHLÁŠENÍ
1. Beru na vědomí, že žádost o změnu je vyhotovena v listinné podobě.
2.  Zmocňuji vás k zjišťování či ověřování mého zdravotního stavu pro účely změny pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povinností 

z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů u příslušných lékařů (zdravotnických zařízení), žádostí o poskytnutí lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů 
ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných zápisů, které se vztahují k mému zdravotnímu stavu; toto zmocnění platí i po mé smrti.

3.  Zprošťuji v souladu s § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, příslušného lékaře, resp. 
provozovatele zdravotnického zařízení ve vztahu k vám mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém  jste oprávněni požadovat informace či dokumenty podle 
předchozího odstavce a dále podle toho, jak je povinen je poskytovat pacientovi podle § 31 a následujících citovaného zákona.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání 
námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním listu o ochraně osobních údajů, který je 
trvale dostupný na webové stránce www.pojistovnacs.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“ a na vyžádání na všech obchodních místech pojišťovny.

Zpracování osobních údajů se souhlasem
1. Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu
Pojišťovna bude s vaším souhlasem zpracovávat informace týkající se vašeho tělesného a duševního zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb 
vypovídajících o vašem zdravotním stavu a dále vaše genetické údaje obsažené ve zdravotní dokumentaci (dále jen „údaje o zdravotním stavu”), a to pro účely: 
posouzení přijatelnosti do pojištění, návrhu a uzavření dodatku pojistné smlouvy a zajištění. Pro tyto účely bude pojišťovna zpracovávat údaje, které ji poskytnete 
v souvislosti s tímto formulářem; pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění bude pojišťovna zpracovávat i údaje, které od vás získala v souvislosti s jinými 
uzavřenými pojistnými smlouvami.

Číslo pojistné smlouvy  
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Tento souhlas udělujete na dobu trvání procesu uzavírání dodatku pojistné smlouvy a na dobu trvání smluvního vztahu. Tento souhlas se zpracováním údajů 
o zdravotním stavu je dobrovolný, avšak je podmínkou uzavření dodatku pojistné smlouvy. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku odvolání. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Údaje o vašem zdravotním stavu může pojišťovna předávat za účelem zajištění zajistitelům, kterými jsou společnosti Swiss Re Europa S.A. (Německo) a Vienna 
Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Rakousko) a případně další společnosti uvedené na internetových stránkách www.pojistovnacs.cz v sekci 
„Ochrana osobních údajů“.

  souhlasím jako pojištěný

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Pojišťovna bude s vaším souhlasem:
–  předávat vaše osobní údaje společnostem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group, IČO: 63998530 a Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782 (dále jen „společnosti skupiny“), které je mohou využít pro účely zasílání svých 
reklamních sdělení a nabídky služeb, a to i elektronickými prostředky;

–  používat vaše osobní údaje pro účely zasílání reklamních sdělení a nabídky služeb společností skupiny nebo pro účely zasílání slev či jiných nabídek společností 
skupiny či třetích stran, a to i elektronickými prostředky;

–  zpracovávat vaše osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu za účelem vyhodnocení vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se 
o některé případy sledování vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Pro tyto účely budou zpracovány zejména vaše identifikační a kontaktní údaje a dále údaje vyplývající z vašeho pojištění, tj. údaje pro vyhodnocení potřeb 
a posouzení vhodnosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, naopak pojišťovna nebude zpracovávat vaše údaje 
o zdravotním stavu. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, 
nebudou vám zasílána reklamní sdělení a nabídky společností skupiny či třetích stran a některé nabídky pojišťovny nebude možné přizpůsobit vašim potřebám.

  souhlasím jako pojistník/pojištěný

Zpracování osobních údajů bez souhlasu
1. Informace o zpracování osobních údajů
Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojišťovny
Berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu 
do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojišťovna:
-  pro účely návrhu a uzavření dodatku pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, 

když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
-  pro účely návrhu a uzavření dodatku pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, 

statistiky a cenotvorby produktů, zajištění, ochrany právních nároků pojišťovny a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, 
když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů pojišťovny. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námitku, 
která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informačním listu o ochraně osobních údajů.

Dále berete na vědomí, že vaše údaje o zdravotním stavu zpracovává pojišťovna po uzavření dodatku pojistné smlouvy pro účely správy a ukončení pojistné 
smlouvy s výjimkou změny pojistné smlouvy vyžadující posouzení přijatelnosti do pojištění, likvidace pojistné události, ochrany právních nároků pojišťovny 
a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků pojišťovny.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění a údaje pro ocenění rizika při vstupu 
do pojištění pojišťovna dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění, 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.

Zpracování pro účely přímého marketingu
Berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání služeb může pojišťovna také zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu pro 
účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojišťovny můžete dostat elektronicky (zejména SMS zprávou, e-mailem, přes sociální 
sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námitku.

2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby
Zavazujete se informovat každého obmyšleného a případné další osoby, které jste uvedl v tomto formuláři, o zpracování jejich osobních údajů.

Podpisem tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasů se zpracováním osobních údajů a s Informačním 
listem o ochraně osobních údajů, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou 
zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která vám v této souvislosti náleží.

Žádost jsem podal:   

V dne

            
 podpis pojistníka/pojištěného

 

Žádost převzal/a: Příjmení, jméno poradce

(vyplňte hůlkovým písmem)

Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce Registrační číslo PPZ u ČNB Telefon

        
P P Z

    

     

 
 podpis poradce 
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Číslo pojistné smlouvy  
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