*SCL001*
Hlášení škodní událos – úmr
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
A, vložka 6305, jako organizační složka (odštěpný závod) společnos : NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Ro erdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní
komory v Ro erdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 (dále jen „pojišťovna“ nebo „NN“).

Titul

Příjmení

Rodné číslo

Datum narození

PSČ

Titul

Jméno

Příjmení
Datum narození
Číslo průkazu

Státní příslušnost
Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)

Titul (za jménem)

Místo narození (i stát není-li ČR)

Státní příslušnost

Vydaný kým

Trvalé bydliště – Ulice a číslo popisné

Platný do
PSČ

Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)

Korespondenční adresa v ČR (nevyplňujte, pokud je shodná s adresou trvalého bydliště)
Kontaktní telefon

E-mail

Vztah k pojištěnému

1.

Okolnos , za kterých k událos došlo (uveďte popis těchto okolnos ):

2.

Jméno a adresa notáře, který vyřizuje pozůstalost:

3.

Uveďte kontaktní údaje lékaře, který je obeznámen s příčinou úmr pojištěného (jméno lékaře, adresu zdravotnického zařízení, včetně PSČ, telefon) a lékaře, který má k dispozici zdravotnickou dokumentaci zemřelého:

4.

Řešila událost Policie ČR, nebo jiný orgán? Pokud ano, přiložte protokol, nebo uveďte kontaktní údaje vyšetřujícího orgánu, který událost šetřil (název, adresu, včetně PSČ a případně i telefon):

663645

Obmyšlená osoba

Typ průkazu
OP
Pas

Titul (za jménem)

Místo narození (i stát není-li ČR)

Trvalé bydliště – Ulice a číslo popisné

Rodné číslo

Otázky k příčině pojistné událos

Jméno

K žádos dále přiložte:
– Úředně ověřenou kopii úmrtního listu.
– Lékařem potvrzenou příčinu úmr (např. lékařskou zprávu, pitevní protokol apod.).
– V případě nezle lých obmyšlených osob přiložte jejich úředně ověřené rodné listy.
– Policejní zprávu v případě dopravní nehody, trestného činu nebo sebevraždy.
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Pojištěný

Číslo pojistné smlouvy (smluv)
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Příjemcem výplaty je:
Titul

obmyšlená osoba

Rodné číslo

Příjemce výplaty

zákonný zástupce obmyšlené osoby (vyplňte níže iden ﬁkaci osoby)

Příjmení

Typ průkazu
OP
Pas

jiná oprávněná osoba (vyplňte níže iden ﬁkaci osoby)

Jméno
Datum narození

Číslo průkazu

Titul (za jménem)

Místo narození (i stát není-li ČR)

Státní příslušnost

Vydaný kým

Platný do

Trvalé bydliště – Ulice a číslo popisné

PSČ

Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)

Korespondenční adresa v ČR (nevyplňujte, pokud je shodná s adresou trvalého bydliště)
Kontaktní telefon

E-mail

Vztah k pojištěnému

Pojistné plnění

na bankovní účet, u kterého jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem
speciﬁcký symbol

kód banky

variabilní symbol

konstantní symbol

poštovní poukázkou na mou adresu trvalého bydliště uvedenou výše

Prohlášení obmyšlené osoby, příp. zákonného zástupce – poli cky exponovaná osoba:
Prohlašuji, že jsem poli cky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci výnosů z trestné činnos a ﬁnancování terorismu.

Prohlášení

Prohlášení obmyšlené osoby, příp. zákonného zástupce – daňový rezident 1)
Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. máte povinnost přiznávat daně jinde než v ČR).
Prohlašuji, že jsem držitelem zelené karty, příp. můj inves ční poradce či zástupce je americkou osobou.
V případě kladné odpovědi prosím vyplňte zemi daňové rezidence a daňové iden ﬁkační číslo přidělené státem daňového rezidenství.
Země daňové rezidence

Daňové iden ﬁkační číslo

Upozornění: Pokud máte trvalé bydliště mimo ČR a současně jste plátcem daně z příjmů pouze v ČR (tzn. políčko zůstane nezaškrtnuté), je nutné doložit potvrzení o přechodném pobytu v ČR,
případně daňový domicil.

Datum a podpis

1)

Daňovým rezidenstvím se rozumí daňová příslušnost k určitému státu z důvodu bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v daném státě. Pojišťovna je povinna shromažďovat a správci
daně (Specializovaný ﬁnanční úřad) oznamovat údaje o klientovi, jeho daňovém rezidentství a jeho pojistné smlouvě na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů.
V

Jméno a příjmení obmyšlené osoby / zák. zástupce

Dne

Datum narození obmyšlené osoby / zák. zástupce

Datum a úředně ověřený podpis obmyšlené osoby
(případně zákonného zástupce)

Podpis příjemce výplaty
(pokud není zároveň oznamovatelem)

Pojišťovna v některých případech vyžaduje (např. pokud o pojistné plnění žádá obmyšlená osoba, která není zároveň pojistníkem), aby u žadatele o pojistné plnění byla provedena iden ﬁkace osoby
(notář / obecní úřad / CzechPOINT / zástupce NN) nebo byl předložen doklad totožnos .

Zástupce NN

Jméno a příjmení zástupce NN
IČO zástupce NN (dle registru ČNB)
Mobil zástupce NN

Název samostatného zprostředkovatele
ID zástupce NN (osobní ID)

ID samostatného zprostředkovatele

vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele
samostatný zprostředkovatel

E-mail zástupce NN

Adresa podnikání zástupce NN (dle registru ČNB)

Podpis zástupce NN
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Zástupce NN ověřil iden ﬁkační údaje a shodu podob výše uvedené iden ﬁkované osoby dle předloženého průkazu totožnos .

Zásady zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách pojišťovny: h ps://pojistovna.nn.cz/soubory-ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/
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