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ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Rozsah pojistného krytí

          Pojištění pro případ smrti

          Pojištění pro případ smrti a invalidity 3. stupně

        Pojištěné pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu

POJIŠTĚNÝ

Jméno a příjmení:                                                                                                                                                                    RČ:
 
Titul:                                                                                                                                                                   Datum narození:                                                                                                               

E-mail:                                                                                                                                                                               Telefon:

Adresa:                                                                                                                                                                                  PSČ:                           

                                                                                                                                 

Broker Consulting, a.s., Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň, IČ: 25221736

Pojistná částka se stanovuje jako násobek 250 000 Kč.

Násobek pojistné částky Pojistné

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Já, pojištěný, prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí: 
1. Nikdy mi nebylo zamítnuto, odloženo nebo přijato za dodatečné pojistné nebo za zvláštních 
podmínek žádné životní pojištění nebo pojištění invalidity; 
2. Při vykonávání své profese nebo ve svém volném čase nejsem vystaven žádným konkrétním 
nebezpečím (jako je manipulace s nebezpečnými materiály, prodloužené pobyty v zemích mimo 
Evropu, provozování riskantních sportů, včetně soukromého letectví, účasti v automobilových 
závodech, atd.);
3. Netrpím žádnou z následujících nemocí: 
• srdeční nebo kardiovaskulární onemocnění: srdeční infarkt, angina pectoris, hypertenze,
• metabolické onemocnění: hypercholesterolémie, hypertrigliceridémie, diabetes mellitus,
• plicní onemocnění: chronická bronchitida, astma, rozedma plic,
• jaterní onemocnění: zvýšené jaterní testy, hepatitida, cirhóza jater,
• muskuloskeletální onemocnění: poranění meziobratlové ploténky,
• onemocnění nervového systému: deprese, epilepsie,
• nádory;
4. Netrpím ani jsem dříve netrpěl žádným jiným fyzickým nebo mentálním oslabením (např. 
vrozené vady, tělesné vady, oslabení v důsledku operací, infekcí, úrazů nebo amputací) nebo 

1. Podpisem této přihlášky ke skupinovému pojištění prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pojistnými podmínkami, obsahem produktu a Skupinovou pojistnou smlouvou (dále jen „SPS“), znění rozumím 
a přistupuji k SPS. Text pojistných podmínek mi byl před podpisem této přihlášky předán spolupracovníkem Broker Consulting, a.s. Beru na vědomí, že s textem SPS se mohu seznámit na 
www.bcas.cz/okdouble.
2. Zavazuji se hradit příspěvek na pojistné na účet pojistníka č. ú. 2108889277/2700 vedený u UniCredit Bank, a to pravidelně každý měsíc vždy nejpozději do 1. dne pojistného období, za které je 
příspěvek na pojistné hrazen. Jako variabilní symbol uvedu číslo přihlášky (dle nalepeného štítku v pravém horním rohu).
3. Souhlasím s tím, aby v souladu s ust. § 50 odst. 1 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, pojistitel a/nebo jím pověření poskytovatelé zdravotních služeb (zdravotnická  zařízení) vyžadovali, získávali 
a zpracovávali údaje a informace o mém zdravotním stavu, včetně příčiny smrti, jakož i zdravotnickou dokumentaci od kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb (který mi poskytoval zdravotní 
služby) a tímto také tyto poskytovatele v souladu s ust. § 51 odst. 2, písm. b) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování, v platném znění, zprošťuji výslovně 
mlčenlivosti a autorizuji je k poskytování informací o mém zdravotním stavu, jakož i příčině smrti, jakož i k poskytování zdravotní dokumentace, a to vše i v období po mé smrti; dále tímto zplnomocňuji 
pojistitele k nahlížení do spisů a pořizování jejich kopií a výpisů u orgánů státní správy a samosprávy a dalších subjektů, týkajících se událostí, jež by mohly být posouzeny jako pojistná událost.
4. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje (včetně citlivých údajů o zdravotním stavu, včetně příčiny smrti) uvedené v této přihlášce, stejně jako i jiné již dříve nebo naopak později pojistiteli nebo 
pojistníkovi sdělené osobní údaje související s pojištěním nebo pojistnou událostí či se jich týkající, byly zpracovány pojistitelem jako správcem osobních údajů, pojistníkem jako zpracovatelem nebo 
jiným zpracovatelem pověřeným v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely činnosti v pojišťovnictví, včetně šetření pojistné události, a ostatních činností 
souvisejících s činností v pojišťovnictví, jakož i k plnění práv a povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a řádně 
informován/a v souladu s ust. §11 a 21 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění o zpracování mých osobních údajů, jakož i o mých právech a povinnostech správce 
a zpracovatelů, včetně práva svůj souhlas kdykoliv částečně nebo úplně odvolat.

jinými chronickými nebo duševními nemocemi, než které jsou zmíněny výše,
5. V průběhu posledních pěti let jsem se nepodrobil žádným lékařským vyšetřením, léčbě nebo 
konzultacím s lékaři nebo lékařským personálem jiného charakteru než jsou pravidelné prohlídky 
s normálními nálezy;
6. Neberu pravidelně léky nebo drogy;
7. Nebyla u mě zjištěna HIV infekce; 
8. Rozdíl mezi mojí výškou v cm a mojí váhou v kg je větší než 75.
Potvrzuji, že informace uvedené v tomto prohlášení jsou podle mého nejlepšího vědomí pravdivé 
a správné.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Kč

OBMYŠLENÁ OSOBA PRO PŘÍPAD SMRTI POJIŠTĚNÉHO

Jméno a příjmení:                                                                                                                                              Datum narození:                      

                                                                                                                                 

  
PŘIHLÁŠKA
KE SKUPINOVÉMU ŽIVOTNÍMU DOPOJIŠTĚNÍ

 

          V

          Dne
podpis pojištěného podpis spolupracovníka

 

   jméno

příjmení

EVČ

Spolupracovník Broker Consulting:

Datum počátku pojištění 10 . . 02
Počátek pojištění nastává okamžikem, kdy nastal uvedený den 
počátku pojištění a zároveň bylo uhrazeno první pojistné.

Souhlasím s tím, že toto prohlášení je nedílnou součástí této přihlášky ke 
skupinovému pojištění, a že pokud jsem zatajil jakoukoliv zásadní skutečnost, 
která je mi známá, může mi být odmítnuto pojistné plnění a moje účast ve 
skupinovém pojištění může být ukončena.

zde dolepte štítek 
s počátečním dvojčíslím 66

číslo přihlášky 
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