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FORMULÁŘ ZMĚNY OBMYŠLENÉ OSOBY
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Podpis pojištěného Podpis ověřil Podle

Razítko

Pro případ mé smrti měním dle § 51 odst. 1 zák. č. 37/2004 Sb. osobu obmyšleného a obmyšleným(i) určuji následující osobu(y)

Souhlas pojištěného se zpracováním jeho osobních údajů, údajů o jeho zdravotním stavu v rámci činnosti v pojišťovnictví

Souhlasím s tím, aby MetLife pojišťovna a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zpracovávala mé osobní údaje a údaje o zdravotním stavu v rámci činnosti 
o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu.

Prohlašuji tímto rovněž, že dávám souhlas každému lékaři, nemocnici, pojišťovně, finančnímu úřadu nebo osobě, která disponuje informacemi o mé osobě, o mém 
zdraví a mých příjmech s výjimkou příjmů z kapitálového majetku dle § 8 a ostatních příjmů dle §10 zák.č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, k poskytnutí veškerých 
informací, které by jakýmkoli způsobem mohly sloužit k určení pojistného rizika, k posouzení pojistné události a nároku na výplatu pojistného plnění. Beru tímto 
na vědomí, že jakékoli nepřesné nebo úmyslně chybné prohlášení bude mít důsledky dle §§ 23, 24 zák. č. 37/2004 Sb. zákona o pojistné smlouvě. Tento souhlas 
s vědomím jeho odvolatelnosti a důsledků z tohoto plynoucích dávám pojistiteli ve smyslu ust. § 9 písm. a) zák. č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, na dobu 
10 let, a to za účelem archivace a pozdějšího zpracování. Tento souhlas je platný, i pokud ke sjednání pojistné smlouvy v můj prospěch nedojde.

Souhlasím s předáváním mých osobních údajů a údajů o zdravotních stavu do jiných států zajistitelům pojistitele a v rámci finanční skupiny, jejímž členem je spo-
lečnost. Poskytnuté údaje bude zpracovávat pouze zpracovatel registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl(a) řádně informován(a) 
o zpracování mých osobních údajů o zdravotním stavu, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. V případě, že odvolám svůj souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů a údajů o zdravotním stavu, beru na vědomí, že takové odvolání bude mít za následek zánik pojištění pro nemožnost plnění ze strany pojistitele.

V případě lékařských konzultací – TM, beru na vědomí a souhlasím s tím, že pojistitel nevyhotovuje a nezodpovídá za překlad lékařských záznamů, které pojištěný 
a/nebo jeho ošetřující lékař poskytne společnosti WorldCare International Ltd. do anglického jazyka ani za překlad písemných materiálů, které jsou součástí lékař-
ské konzultace, do českého jazyka. Pojistitel také nevykonává a nezodpovídá za tlumočení osobních a/nebo telefonických konzultací. Taktéž beru na vědomí, že 
pojistitel ani společnosti WorldCare International Ltd. nezodpovídají za škodu způsobenou případným nesprávným stanovením diagnózy, nesprávnou lékařskou 
péčí nebo jinými omyly či nekonáním, které by mohly být důsledkem nesprávného překladu zdravotních záznamů a písemných materiálů, které jsou součástí lékař-
ské konzultace, nesprávného tlumočení telefonických nebo osobních konzultací.

Prohlašuji tímto, že veškeré údaje v tomto formuláři jsem uvedl(a) pravdivě a úplně podle mých nejlepších vědomostí. Souhlasím s tím, že jakékoli prohlášení uči-
něné v tomto formuláři tvoří součást shora uvedené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem. Kopie tohoto oprávnění má stejnou platnost jako originál. 
Pokud nejsou odpovědi v tomto formuláři psány mojí rukou, stvrzuji svým podpisem, že jsem je ověřil(a) a jsou pravdivé.

Pokyny pro vyplnění:
Údaj „Obmyšlená osoba“ (osoba, jíž bude vyplaceno pojistné plnění v případě smrti pojištěného) je možno vyplnit několika způsoby:

a) uveďte osobu – u fyzické osoby jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození; u právnické osoby firmu a IČ,
b) uveďte více osob – pokud u nich nestanovíte podíl, plnění bude rozděleno stejným dílem,
c) uveďte více osob a stanovte jejich podíl na pojistném plnění (např. manželka 50 %, děti každé 25 %),
d) je možno obmyšlenou osobu nestanovit – v tomto případě jí bude osoba stanovená dle platných právních předpisů,
e)  v případě, že pojistná smlouva slouží k zajištění Vám poskytnutého úvěru a obmyšlenou osobou je právnická osoba poskytující úvěr, uveďte do kolonky „jméno 

a příjmení/firma obmyšlené osoby” firmu (obchodní jméno) a IČ právnické osoby, která Vám poskytuje úvěr. Do kolonky „% podíl“ uveďte “ve výši nesplace-
ného úvěru”.

Vámi určenou obmyšlenou osobu můžete kdykoli v průběhu trvání pojištění změnit, a to vždy na nově vyplněném Formuláři změny obmyšlené osoby.

Rodné číslo nebo datum narození nebo IČ


