POISTNÉ HLÁSENIE

MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 918/B, IČO: 314 020 71, DIČ: 2020855936, IČ DPH: Sk2020855936
(ďalej aj „MetLife Amslico“ alebo aj „poisťovateľ“)
MetLife Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.

Pozor - neprehliadnite!!! Odpovedzte, prosím, na všetky otázky v tomto vyhlásení. Ak na niektorú otázku neviete odpovedať, výslovne to uveďte.V prípade nedostatku
miesta napíšte, prosím, odpoveď na čistý list a priložte ho k tomuto formuláru. Vyplnený formulár spolu so všetkými lekárskymi správami a ostatnými dokumentami
týkajúcimi sa poistného hlásenia doručte čo najskôr poisťovateľovi (prostredníctvom finančného agenta) na vyššie uvedenú adresu. Úplné a včasné dokladovanie urýchli
vybavenie Vašej žiadosti.

3. Čísla všetkých poistných zmlúv uzavretých s našou spoločnosťou (uveďte čísla poistiek):

Predložením tohto Poistného hlásenia poisťovateľovi si uplatňujem nárok na poistné plnenie, resp. oslobodenie od platenia poistného a vyhlasujem, že na všetky
otázky v tomto Poistnom hlásení som odpovedal/a úplne pravdivo podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia. Som si vedomý/á toho, že ak uvediem nepravdivé
a/alebo neúplné informácie týkajúce sa splnenia podmienok na poskytnutie poistného plnenia, môžem byť vystavený/á trestnému stíhaniu za pokus o trestný čin
poisťovacieho podvodu, resp. za trestný čin poisťovacieho podvodu v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona. Som si vedomý/á toho, že uplatnenie nároku
týmto Poistným hlásením nezakladá automaticky právo na výplatu plnenia z poistnej zmluvy, resp. na oslobodenie od platenia poistného.
Týmto splnomocňujem každého lekára, nemocnicu, poisťovaciu spoločnosť alebo osobu, ktorá disponuje informáciami o mojej osobe, o mojom zdraví a zdravotnom
stave, aby poskytli poisťovateľovi informácie vzťahujúce sa k prekonaným chorobám, pobytom v nemocnici, lekárskym alebo diagnostickým úkonom a liečeniam,
ktoré by mohli slúžiť k posúdeniu udalosti, v súvislosti s ktorou si uplatňujem nárok na plnenie z poistnej zmluvy, resp. na oslobodenie od platenia poistného a súhlasím
so spracovaním údajov, ktoré poistiteľ od týchto osôb obdrží. Zároveň týmto splnomocňujem spoločnosť MetLife Amslico, ktorá je členom Slovenskej asociácie
poisťovní, na vyžiadanie si Lekárskej správy zo Sociálnej poisťovne alebo ktorejkoľvek jej pobočky za účelom prešetrenia nároku na poistné plnenie, resp. oslobodenie
od platenia poistného a súhlasím s poskytnutím údajov uvedených v tomto Poistnom hlásení Sociálnej poisťovni alebo ktorejkoľvek jej pobočke pre účely poskytnutia
Lekárskej správy. Kópia tohto splnomocnenia má takú istú platnosť ako originál.
Beriem/e na vedomie, že poisťovateľ spracúva osobné údaje („OÚ“) na základe zákona o poisťovníctve v platnom znení („ZP“). Poistník a poistený/í týmto súhlasia s
tým, aby poisťovateľ poskytoval OÚ po dobu ich spracúvania na základe ZP aj jeho zmluvným finančným agentom na účely uvedené v zákone o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. Súčasne týmto dávam/e poisťovateľovi súhlas na spracúvanie OÚ aj na marketingové účely, a to na dobu
spracúvania OÚ na základe ZP; tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. Poistník a poistený/í súhlasia s tým, že všetky informačné povinnosti vyplývajúce zo
zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZOOÚ“), vrátane povinností pred získavaním osobných údajov, môžu byť splnené aj uverejnením potrebných
údajov na webovom sídle poisťovateľa (www.metlifeamslico.sk). Poistník a poistený/í sa zaväzujú poisťovateľovi bezodkladne oznámiť každú zmenu OÚ. Poistník a
poistený/í vyhlasujú, že osobné údaje iných dotknutých osôb poskytli v súlade so ZOOÚ.

Meno a priezvisko osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie.........................................................................
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