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Jméno a příjmení Rozená/ý

Adresa bydliště PSČ

A. Vyplní budoucí pojištěný

Datum narození 

Jméno a příjmení zaměstnance pojistníka a určení vztahu k němu (manžel/ka, partner/ka, nezaopatřené děti do 26 let)

Jméno a příjmení/firma obmyšlené osoby/vztah k pojištěnému % podíl

Tímto stanovuji jako obmyšlenou/obmyšlené osobu/osoby k výplatě pojistného plnění v souladu s platnými podmínkami pojištění následující:

Pokud některá z výše uvedených obmyšlených osob zemře dříve než já, žádám aby příslušný podíl na pojistném plnění byl rozdělen rovným dílem mezi zbývající 
obmyšlené osoby. Pokud nebude určena žádná obmyšlená osoba, bude pojistné plnění vyplaceno v souladu s platnými právními předpisy.

Prohlašuji, že jsem zdráv/a a vyjma preventivních prohlídek a vyšetření neplánuji žádné lékařské vyšetření, léčbu či chirurgický zákrok. Dále prohlašuji, že v současné 
době nejsem v pracovní neschopnosti ani částečně nebo úplně invalidní z důvodu úrazu nebo nemoci a nebyl/a jsem v pracovní neschopnosti ani práce neschopen/na 
v délce přesahující nepřetržitě 30 dnů v důsledku nemoci nebo úrazu v posledních 12 měsících; nebyl/a jsem v posledních 10 letech léčen/a v souvislosti s užíváním 
alkoholu nebo návykových látek, srdečním nebo cévní onemocněním, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, chronickým onemocněním jater,ledvin nebo močových 
cest, chronickým plicním onemocněním, nervovou, duševní či mentální poruchou, chronickým onemocněním žaludku nebo břišních orgánů, mrtvicí, žloutenkou 
nebo rakovinou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sjednává se, že v případě, že nebude zaškrtnuta žádná z výše uvedených variant nebo budou zaškrtnuty obě, bude se pojištění vztahovat 
pouze na pojistné události následkem úrazu. V případě, že bude Zdravotní prohlášení nepravdivé, má pojišťovna právo plnění z pojistné smlouvy odmítnout, nebo 
od pojistné smlouvy ve vztahu k danému pojištěnému odstoupit.

Rodné číslo nebo datum narození nebo IČ

Varianta pojištění

varianta A 
Pojištění pro případ smrti, Pojištění pro případ smrti následkem úrazu, Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu s progresivním plněním, Pojištění 
pro případ hospitalizace následkem úrazu.

Pojištění pro manžela/ku, partnera/ku:

Pojištění pro děti:

varianta B 
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu, Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu s progresivním plněním, Pojištění pro případ hospitalizace 
následkem úrazu.

varianta C
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu, Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu s progresivním plněním, Pojištění pro případ hospitalizace 
následkem úrazu.

Beru na vědomí, že MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku, je oprávněná zpracovávat mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a dávám 
souhlas ke zpracování mých citlivých údajů za účelem určení pojistného rizika, posouzení pojistné události a nároku na výplatu pojistného plnění, jakož i případně 
za účelem plnění dalších práv a povinností vyplývajících ze závazkového smluvního vztahu, a to po celou dobu trvání závazkového vztahu a dále na dobu 10 let od 
jeho ukončení za účelem archivace. Tento souhlas je platný, i pokud ke sjednání pojištění v můj prospěch nedojde. Souhlasím s předáváním mých osobních údajů o 
zdravotním stavu do jiných států zajistitelům Pojišťovny a v rámci finanční skupiny, jejímž členem je Pojišťovna.

Prohlašuji tímto, že veškeré údaje v této přihlášce jsem uvedl/a pravdivě a úplně podle mých nejlepších vědomostí. Souhlasím s tím, že jakékoliv prohlášení učiněné
v této přihlášce tvoří součást níže uvedené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a Pojišťovnou. Pokud nejsou odpovědi v této přihlášce psány moji rukou, stvrzuji
svým podpisem, že jsem je ověřil/a a jsou pravdivé.

Prohlášení budoucího pojištěného

DnePodepsáno v

Podpis budoucího pojištěného/Podpis zákonného zástupce

Originál – zaslat pojišťovně
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Pokyny pro vyplnění přihlášky

Upozornění

Odstavec A vyplní pojištěný – zpravidla rodinný příslušník zaměstnance pojistníka

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 nesplaceného 
úvěru“,

f)  uveďte některý z následujících vztahů k Vaší osobě – manžel/ka, registrovaný partner/ka, matka, otec, dítě/děti, bratr, sestra, sourozenci. Pojistné plnění bude 
vyplaceno dle aktuálního stavu ke dni pojistné události, tzn. např. všem dětem.

Vámi určenou obmyšlenou osobu můžete kdykoli v průběhu trvání pojištění změnit, a to vždy na Formuláři změny obmyšlené osoby.
Vyplněnou Přihlášku odevzdejte, prosím, obratem personálnímu oddělení pojistníka.

Důležité
Vaše pojištění začíná vždy k 1. dni následujícího měsíce po podpisu přihlášky.
Ve vlastním zájmu odevzdejte vyplněnou Přihlášku co nejdříve, aby nedošlo k odložení počátku pojištění.

Odstavec B vyplní pojistník – zpravidla zaměstnavatel pojištěného

Vyplněnou Přihlášku odešlete, prosíme, obratem pojišťovně.

Důležité
Nebude-li Přihláška pro jednotlivého pojištěného podána pojišťovně v termínu stanoveném v pojistné smlouvě, nebude tento rodinný příslušník pojištěn.

Oprávněnost k pojištění a pojistitelnost
Pojišťovna má právo rozhodnout na základě posouzení rizik jednotlivých budoucích pojištěných o jejich pojistitelnosti a o výši pojistné částky.
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Tento tiskopis odešlete prostřednictvím pojistníka na adresu pojišťovny: MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 00  Praha 1.

Obchodní firma pojistníka

B. Vyplní pojistník

Datum zahájení smluvního vztahu Datum nástupu do pojistného plánu

Číslo pojistné smlouvy

Osobní číslo budoucího pojištěného


