
ŽIADOSŤ O ZMENU ŽIVOTNÉHO POISTENIA

Žiadosť o zmenu je neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy číslo: 

Spracovateľ:

/Rodné číslo
IČO

PSČ

Meno, priezvisko, titul 
(obchodné meno)
Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo (Sídlo)
Korešpondenčná adresa
(vyplniť iba v prípade, ak je iná ako adresa trvalého pobytu)

POISTNÍK

Tel. číslo

Právnická osoba Fyzická osoba                Žena           Muž Štátne 
občianstvo

Dátum 
narodenia

Obec

Obec PSČ

Druh a číslo  
dokladu totožnosti E-mail

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. ?            áno                 nie

ŽIADAM O:

VYHLÁSENIA

Prílohy

V Podpis poistníkadňa

 Vyhlásenie poistníka
Súhlasím s tým, aby poisťovňa na účely priameho marketingu a reklamy v kontakte so mnou využívala automatické 
volacie a komunikačné systémy bez ľudského zásahu, telefax a elektronickú poštu vrátane služby krátkych správ  
a zároveň dávam súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v poistnej zmluve vrátane ich poskytovania 
zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti poisťovne a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory predaja  
a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva poistníkovi a poistenému. Bol som poučený o tom, že 
tento súhlas je kedykoľvek písomne odvolateľný. 
Vyhlasujem, že zmenu poistnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a finančné prostriedky použité na platenie poistného sú  
v mojom vlastníctve. Ak použijem na platenie poistného finančné prostriedky vo vlastníctve inej osoby, zaväzujem sa bezodkladne 
písomne oznámiť Wüstenrot poisťovni, a.s. túto skutočnosť vrátane identifikačných údajov tejto osoby v súlade s § 78 ods. 6 zákona 
č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve.

Poistník/poistený/osoba oprávnená konať v mene poistníka je povinná poisťovni bezodkladne oznámiť vznik alebo zánik statusu politicky exponovanej osoby 
podľa zákona č. 297/2008. Z.z. Potvrdzujem, že som bol oboznámený so skutočnosťami, že pri spracovaní žiadosti o technickú zmenu poistenia sa vychádza z ak-
tuálneho technického veku poisteného, doby, ktorá zostáva do konca poistenia a technického začiatku zmeny poistenia; v prípade, ak v čase zmeny poistenia bude 
vytvorená kladná technická rezerva, táto sa započíta, čo bude mať za následok zodpovedajúce zníženie lehotného poistného; zmenou poistenia zároveň dôjde k 
zmene výšky minimálnej garantovanej odkupnej hodnoty a predpokladanej poistnej sumy.
Na základe žiadosti poisťovne obratom doložím všetky potrebné doklady k vykonaniu požadovanej zmeny. Zároveň beriem na vedomie, že bez predloženia 
potrebných dokladov nie je možné zmenu zrealizovať. 

Nižšie uvedený zástupca svojim podpisom potvrdzuje, že vykonal identifikáciu a overenie identifikácie poistníka/osoby oprávnenej konať v mene poistníka v súlade 
so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Získateľské  
číslo zástupcu:
Spoločnosť  
zástupcu:

Meno a priezvisko  
zástupcu:
E-mailová adresa 
zástupcu:

Telefonický  
kontakt zástupcu:

Podpis zástupcu:

12/2015

OSOBA OPRÁVNENÁ KONAŤ V MENE POISTNÍKA/ POISTENÉHO
Meno, priezvisko,  
titul 

Pozícia (napr. konateľ,  
poverený zamestnanec) /Rodné 

číslo

. .

V prípade kladnej odpovede 
uveďte v akom postavení:

áno
nie

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?: áno nie Ak áno, uveďte v akom postavení:

Wüstenrot poisťovňa, a.s., 
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, 
SR, IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561, 
IČ pre DPH: SK 2020843561 
Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
757/B, www.wuestenrot.sk

Nevpisujte text - miesto pre podateľňu Nevpisujte text - miesto pre čiarový kód


