POISTNÍK
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno
Štatutárny orgán

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1

IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I., odd: Sa, vložka 79/B

Rodné číslo / IČO

Adresa trvalého bydliska / Sídlo
- ulica, č. domu
PSČ

Miesto - dodacia pošta

Mobilný telefón / telefonický kontakt

Číslo OP / Pasu

E-mail

ŽIADOSŤ O ODKUP POISTNEJ ZMLUVY
Číslo poistnej zmluvy

Číslo návrhu

Žiadam o poukázanie odkupnej hodnoty:
poštovým peňažným poukazom na adresu:
na bankový účet
v tvare IBAN:
V PRÍPADE zahraničnej banky uveďte ďalšie povinné údaje:
Názov zahraničnej banky:
SWIFT / BIC kód banky: 1
Zároveň Vás informujeme, že v prípade prevodu platby na zahraničný účet Vám môžu byť účtované Vašou bankou poplatky za platbu.
Povinné údaje žiadateľa:
Na daňové účely som daňovým rezidentom:
iného štátu 2
Slovenskej republiky		
Ste sankcionovanou osobou?
nie
áno		

DIČ (TIN)

3

Ste politicky exponovanou osobou? 4
nie
áno		

V

ak áno, uviesť verejnú funkciu a obdobie, v ktorom bola výkonávaná

dňa:
podpis poistníka

Identifikáciu vykonal:
Meno a priezvisko pracovníka prepážky:

Prevzaté doklady:
1
2

3
4

Osobné číslo pracovníka prepážky: Podpis pracovníka prepážky:

Fotokópia občianskeho preukazu (povinné)

Iné

Platí pre štáty mimo SEPA.
Ak ste daňovým rezidentom iného štátu a požadujete zdaniť výnos z výplaty poistného plnenia v danom štáte, je potrebné aby ste nám k tejto žiadosti
poskytli aj fotokópiu potvrdenia o daňovej rezidencii, inak poistné plnenie bude zdanené podľa platného zákona Slovenskej republiky o dani z príjmov
č.595/2003 Z.z.
Osoba na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia, vedená na zozname sankcionovaných osôb.
Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia s celoštátnym alebo regionálnym významom, alebo
fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka; dieťa, zať, nevesta, osoba, ktorá má
podobné postavenie ako zať alebo nevesta alebo rodič osoby, ktorej bola zverená významná verejná funkcia.
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