Allianz pojišťovna, a. s.
Allianz penzijní fond, a. s.

Žádost o změnu osobních údajů
1. Klient
Jméno a příjmení, titul / název společnosti:
............................................................................................................................................................................................................................................
RČ (u cizinců datum narození/pro penzijní fond číslo pojištěnce) / IČ: ........................................................................................................
Oprávněný zástupce (vyplňte pouze v případě IČ): ............................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................

2. Nové příjmení / název společnosti
............................................................................................................................................................................................................................................
3. Nová adresa trvalého pobytu / sídla společnosti*)
Ulice: ......................................................................................................

Číslo popisné: ............................. Číslo orientační: .........................

Obec: ......................................................................................................

PSČ: ..............................................

Stát: ........................................................................................................
4. Nová kontaktní adresa*)
a)
kontaktní adresa je shodná s trvalým pobytem / sídlem na všech smlouvách
b)
kontaktní adresa je odlišná od trvalého pobytu / sídla na všech smlouvách
Ulice: ......................................................................................................

Číslo popisné: ........................... Číslo orientační: ...........................

Obec: ......................................................................................................

PSČ: ............................................

Stát: ........................................................................................................
*) Žádostí nelze změnit adresu místa pojištění majetku. Tuto změnu je nutné provést samostatně, a to prostřednictvím změnového formuláře produktu.

Děkujeme Vám za vyplnění bodů 5–8, které nám pomohou zkvalitnit naši komunikaci a poskytované služby.
5. Preferovaný způsob kontaktu (lze zaškrtnout více možností)
telefon
e-mail
dopis
sms
návštěva poj. poradcem
(e-mailovou a sms komunikaci připravujeme, o jejím spuštění budete včas informováni)
6. Počet členů domácnosti / počet zaměstnanců společnosti: ..................................................................................................................
7. Roky narození dětí žijících ve společné domácnosti: ...............................................................................................................................
8. Nejvyšší dosažené vzdělání klienta s RČ
základní
vyučení a střední odborné bez maturity

středoškolské s maturitou

vysokoškolské

Souhlasím s tím, aby Allianz pojišťovna, a. s., a Allianz penzijní fond, a. s., po dobu trvání pojištění nebo penzijního připojištění a po dobu jednoho
roku od zániku pojištění nebo penzijního připojištění zpracovávaly mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní
údaje, podrobnosti elektronického kontaktu a údaje o pojištění a penzijním připojištění (vyjma citlivých údajů) pro marketingové účely a pro
účely nabídky svých produktů, produktů dceřiných a sesterských společností pojistitele a jiných poskytovatelů finančních služeb, s nimiž Allianz
pojišťovna, a. s., a Allianz penzijní fond, a. s., spolupracují. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Datum: ..................................................................................................

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Česká republika

..................................................................................................................

Tel.: +420 224 405 111
Fax: +420 242 455 555
klient@allianz.cz, www.allianz.cz

Podpis klienta / oprávněného zástupce

IČ 47 11 59 71
obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1815

