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Žádost/sdělení netechnické změny v pojistné smlouvě Z3007
Číslo pojistné smlouvy / nabídky / návrhu životního pojištění    

Pojistník
Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma 

 
Rodné číslo / IČ

Tento formulář slouží výhradně pro netechnické změny, kterými jsou např: změna jména, příjmení, adresy, telefonního čísla pojištěné osoby / pojistníka, 
změna obmyšlené osoby, změna podmínek zajištění závazku, změna indexace, blokace výplaty kapitálové hodnoty apod. Formulář lze použít pro změnu 
zdroje příjmu pojistníka, statusu politicky exponované osoby a statusu daňového rezidenta.
Požadovaná změna v pojistné smlouvě může vést v důsledku použití zásady rovného zacházení ke změně výše pojistného, a to u produktů FLEXI životní 
pojištění, FLEXI životní pojištění – JUNIOR (Flexibilní životní pojištění JUNIOR), Flexibilní životní pojištění Flexi, Investiční životní pojištění FLEXI INVEST 
a Soukromé životní pojištění.

Pojištěné osoby
Příjmení, jméno, rodné číslo Druh změny

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
1.  Beru na vědomí a současně souhlasím s tím, že v případě provedení požadované změny může dojít k úpravě sazeb pojistného, a to dle sazeb pojistného plat-

ných k datu změny, a se změnou výše pojistného souhlasím.
2.  Beru na vědomí a současně souhlasím s tím, že pro mou žádost o změnu sepsanou od 1. 4. 2016, do pojistných smluv – FLEXI životní pojištění, Flexibilní životní 

pojištění Flexi, Investiční životní pojištění FLEXI INVEST, Soukromé životní pojištění SŽP, s účinností od data vystavení dodatku k pojistné smlouvě, budou pro 
navýšenou část pojistného uplatněny poplatky dle tabulky alokačních poplatků č. 6, jejichž výše a rozsah se řídí platným sazebníkem poplatků/přehledem 
poplatků a parametrů produktu, který je k dispozici na vašich internetových stránkách a na všech vašich obchodních místech. Dále beru na vědomí a současně 
souhlasím s tím, že výše uvedená ustanovení platí i pro všechny následně provedené změny této pojistné smlouvy.

3.  Beru na vědomí a současně souhlasím s tím, že v případě navýšení běžně placeného pojistného máte právo z navýšené části pojistného (rozdílu mezi novou 
a původní výší pojistného) účtovat poplatek na pokrytí nákladů spojených s úpravou a změnou smlouvy.

4.  Zmocňuji vás k zjišťování či ověřování mého zdravotního stavu a zdravotního stavu nezletilých pojištěných dětí, jejichž jsem zákonným zástupcem/opatrovní-
kem/poručníkem/pěstounem (dále jen „zástupce nezletilých dětí“), pro účely změny pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povin-
ností 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 ke zdravotnímu stavu.

5.  V souladu s § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zprošťuji příslušného lékaře, resp. provozo-
vatele 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.

6.  Prohlašuji, že mám pojistný zájem na pojištění pojištěných osob a nezletilých pojištěných dětí a jsem si vědom/a povinnosti seznámit pojištěné osoby a zástup-
ce nezletilých dětí se změnami v pojistné smlouvě.

7.  Jako zástupce nezletilých dětí souhlasím s výše uvedenými Závěrečnými ustanoveními.

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.

1. Zpracování osobních údajů se souhlasem
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;

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.



7686 (Z 3007) 05/2018strana 2

–  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 posou-
zení 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 pojistník 

  souhlasím 1. pojištěný

  souhlasím 2. pojištěný

2. Zpracování osobních údajů bez souhlasu
Zpracování zejména pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojišťovny
Berete na vědomí, že osobní údaje osob uvedených na tomto formuláři zpracovává pojišťovna:
– na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy, konkrétně za účelem provedení požadovaného kroku vedoucího k řádné správě 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.

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

3. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby
Zavazujete se informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od vás, 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 podal/a: Příjmení, jméno pojistníka  

     
 podpis pojistníka

 
Jestliže je pojistník odlišný od pojištěných, musí být v případě změny či doplnění nové pojištěné osoby či změny či doplnění pojištěných dětí, dále při změně 
obmyšlené osoby (včetně změny podílů v %) a zajištění závazku žádost podepsaná i pojištěnými osobami / zástupcem nezletilých dětí.

Příjmení, jméno pojištěné osoby  

     
 podpis pojištěné osoby

Příjmení, jméno pojištěné osoby  

     
 podpis pojištěné osoby

Příjmení, jméno zástupce nezletilých dětí  vztah k dětem 

          
 podpis zástupce nezletilých dětí

Příjmení, jméno zástupce nezletilých dětí  vztah k dětem 

          
 podpis zástupce nezletilých dětí

Žádost převzal/a: Příjmení, jméno poradce

 (vyplňte hůlkovým písmem)

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

            
V dne

              
 podpis poradce 


