Životné poistenie Žiadanka
Zodpovedajúce okienka oznaète krížikom, údaje vyplòte palièkovým písmom
Èíslo poistnej zmluvy

Druh poistenia

POISTNÍK/platite¾ poistného

* v prípade právnickej osoby uveïte v príslušnej èasti IÈO a názov právnickej osoby

Priezvisko, meno, titul/názov*
RÈ/IÈO*

PEP1
Dát. nar.

áno

Štát a miesto narod.

/

Trvalý pobyt/ulica, è.d.

PSÈ

Miesto/štát

Korešp. adr. v SR/ulica, è.d.

PSÈ

Miesto

Štát. prísl.
Daòová prísl.

Druhá št. prísl.
SR

nie

iná (aká)

Dôvod neuvedenia DIÈ :
2

áno (aká)

Tel. èíslo

/ DIÈ

iná (aká)

2

nevydáva sa DIÈ

nie Kat. kl.

nepožaduje sa DIÈ

Typ preukazu totožnosti (PT) OP, CP, iný (uviesť aký)
PT vydal orgán/štát

/ DIÈ

iný:

Èíslo PT
E-mail

Dát. vydania PT

Žiadam o (zmenu, zánik, výpoveï, iné ...)

Prílohy

V prípade žiadosti o odkup životného poistenia treba priložiť originál poistky
Preplatok poistného žiadam poukázať na:
IBAN je štandardný medzinárodný formát èísla úètu

È. úètu v IBAN

Trvalá
Korešpondenèná adresa** v SR
** poisťovòa nezodpovedá za doruèenie finanèného obnosu Slovenskou poštou
..............................................
podpis žiadate¾a

Žiadosť podal:
Žiadosť podala iná osoba, ako poistník (príloha splnomocnenie):
Priezvisko, meno, titul

RÈ

Trvalý pobyt/ulica, è.d.
Typ preuk. totož.

PSÈ
Èíslo

Tel. è.

Št. prísl.

Miesto/štát
E-mail

Vyhlásenie poistníka
Prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Zaväzujem sa, že ak nastane zmena okolností, ktorá bude mať vyplv na
zmenu mojej daòovej príslušnosti budem o tom informovať UNIQA poisťovòu, a.s. a v lehote 90 dní odo dòa, kedy zmena nastala poskytnem
akutálne a správne údaje formou nového èestného prehlásenia. Vyhlasujem, že za úèelom zmeny poistnej zmluvy pri poskytnutí osobných
údajov Poisťovate¾ovi UNIQA poisťovòa, a.s. som bol/a dostatoène a zrozumite¾ne informovaný/á o mojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti
so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ïalších relevantných skutoènostiach. Ako poistník beriem na vedomie, že informácie
o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na ktoromko¾vek zastúpení UNIQA poisťovòa, a.s. a na webovom sídle www.uniqa.sk.

V/012Ž/18

Žiadosť za UNIQA poisťovòu prevzal, identifikáciu a overenie identifikácie žiadate¾a vykonal
Zaškrtnutím tohto rámèeka prehlasujem, že som v žiadanke PZ našiel údaj o štátnej alebo daòovej príslušnosti k inému štátu ako SR (zahraniènú indíciu).

.......................................
Miesto

...............................
Dátum prevzatia

....................................................................... ........................................
Meno, priezvisko/kontakt
Podpis + peèiatka

UNIQA poisťovòa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Infolinka: (+421) 2 32 600 100, Web: www.uniqa.sk, E-mail: poistovna@uniqa.sk,
IÈO: 00 653 501, DIÈ: 2021096242, IÈ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka èíslo: 843/B

Vysvetlivky:
1)

2)

Politicky exponovaná osoba (PEP) - Politicky exponovanou osobou sa pod¾a § 6 Zákona è. 297/2008 Z.z. o legalizácii
príjmov z trestnej èinnosti rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou
verejnou funkciou je
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník
alebo obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodarného zboru,
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupòa, proti rozhodnutiu
ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
d) èlen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) ve¾vyslanec, chargé d‘affaires,
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpeènostných zborov,
g) èlen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoloènosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
i) èlen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
Politicky exponovanou osobou sa na úèely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby PEP
b) dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby PEP
c) rodiè osoby PEP
Politicky exponovanou osobou sa na úèely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je koneèným
užívate¾om výhod
a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba PEP alebo podniká spolu s osobou PEP alebo
b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby PEP.
DIÈ / TIN = daòové identifikaèné èíslo fyzickej alebo právnickej osoby

V zmysle zákona è. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finanèných úètoch na úèely správy daní je finanèná
inštitúcia povinná zisťovať a následne oznamovať Finanènej správe Slovenskej republiky údaj o daòovej príslušnosti a daòovom identifikaènom èísle svojho klienta, ak mu bolo pridelené. Klient je povinný poskytnúť finanènej inštitúcii súèinnosť
na plnenie povinností pod¾a uvedeného zákona. V prípade, ak Vám nie je Vaše daòové identifikaèné èíslo známe prosím
obráťte sa na svojho zamestnávate¾a v zahranièí resp. príslušný zahranièný daòový úrad, na ktorom ste zaregistrovaný ako
platite¾ dane.
Dôvod neuvedenia DIÈ - slúži na identifikáciu dôvodu, pre ktorý ste v žiadosti nevypísali svoje DIÈ.
DIÈ sa v domovskej krajine nevydáva

= krajina, v ktorej má klient daòovú príslušnosť nevydáva pre svojich daòovníkov
daòové identifikaèné èíslo
DIÈ sa v domovskej krajine nepožaduje = krajina, v ktorej má klient daòovú príslušnosť nepožaduje od svojich daòovníkov
uvádzanie daòového identifikaèného èísla
iný dôvod = iný dôvod, pre ktorý neuvádzate svoje DIÈ

