
 

    

 
 

Přihláška do pojištění  
dle skupinové pojistné smlouvy č. 100.436 

 

Unie bezpečnostních složek, se sídlem: Nádražní 274/16, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 27055949 (dále též jako „Pojistník“) sjednala 
Pojistnou smlouvu skupinového životního pojištění č. 100.436 s pojišťovnou MetLife Europe d.a.c., irskou společností s reg. č. 415123 
a sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, jednající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c, pobočka pro 
Českou republiku, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO:  03926206 (dále též jako „Pojistitel“ a „Skupinová pojistná 
smlouva“), na jejímž základě jsou členové unie pojištěni, pokud o o to požádají řádným vyplněním tohoto formuláře 
 
 
 
Jméno a příjmení:   …………………………………………………  
 
 
Datum narození:    …………………………………………………   
 
 
Telefon:     …………………………………………………   
 
 
Členské ID (číslo z průkazky):  …………………………………………………   

 
 
 
(dále jen “Pojištěný“) 

 
Prosím zakroužkujte hodící se odpověď: 
 

Pohlaví Muž Žena 

Skupina 1 2 

Zařazení Terén Kancelář 

Složka PČR, MP HZS VS CS Veterán 

Já, Pojištěný, touto přihláškou žádám o zařazení do pojištění podle Skupinové pojistné smlouvy. 

Prohlašuji, že jsem zdráv/a a vyjma preventivních prohlídek a vyšetření neplánuji žádné lékařské vyšetření, léčbu či chirurgický zákrok. Dále 
prohlašuji, že v současné době nejsem v pracovní neschopnosti ani částečně nebo úplně invalidní z důvodu úrazu nebo nemoci a nebyl/a jsem 
v pracovní neschopnosti ani práce neschopen/na v délce přesahující nepřetržitě 30 dnů v důsledku nemoci nebo úrazu v posledních 12 měsících; 
nebyl/a jsem v posledních 10 letech léčen/a v souvislosti s užíváním alkoholu nebo návykových látek, srdečním nebo cévní onemocněním, 
cukrovkou, vysokým krevním tlakem, chronickým onemocněním jater, ledvin nebo močových cest, chronickým plicním onemocněním, nervovou, 
duševní či mentální poruchou, chronickým onemocněním žaludku nebo břišních orgánů, mrtvicí, žloutenkou nebo rakovinou. 

Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Pojištěný: 

1. bere na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené na této přihlášce a dále v dokumentaci k poskytnutí úvěru budou předány Pojistiteli coby správci osobních 
údajů, které je bude zpracovávat, neboť je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce (prokázání nároku na pojistné vůči Pojistníku, prokázání 
řádného postupu při poskytování pojištění v souladu se zákonem a pojistnou smlouvou) a dále pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 
vyplývajících z pojištění (zejména nároku pojištěného na pojistné plnění).  To se týká rovněž dalších osobních údajů, včetně osobních údajů o zdravotním 
stavu, poskytnutých Pojištěným Pojistiteli či Pojistníkovi na základě Skupinové pojistné smlouvy a v souvislosti s ní.  

2. ve smyslu ust. § 2828 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí s tím, aby Pojistitel za účelem posouzení pojistného rizika, šetření pojistné události a 
určení výše pojistného plnění požadoval údaje o zdravotním stavu pojištěného a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného, a to i na základě 
zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým 
zařízením. Tento souhlas může Pojištěný kdykoli odvolat, nicméně pak nebude moci Pojistitel prošetřit pojistnou událost a stanovit výši pojistného plnění. 

3. Pojištěný si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým Pojistníku a Pojistiteli, práva na informace o zpracování, jakož i práva na opravu 
takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od Pojistníka a Pojistitele vysvětlení a odstranění 
případného závadného stavu, a to zejména omezením blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů (výmazem). Pojištěný byl 
upozorněn na veškeré informace o zpracování mých osobních údajů Pojistitelem dle čl. 14 GDPR, přičemž veškeré tyto informace jsou kdykoli dostupné 
v Oznámení o ochraně osobních údajů, které je také na webových stránkách Pojistitele www.metlife.cz, v sekci „Kontaktujte nás“ pod odkazem ochrana 
osobních informací. Pojištěný se zavazuje oznámit Pojistiteli každou změnu svých osobních údajů.  

http://www.metlife.cz/


 

    

 
 
 
 

 Přehled pojistného krytí 
Skupina 1, 

pojistné částky  
Skupina 2, 

pojistné částky  

TL Pojištění pro případ smrti 150 000 Kč 150 000 Kč 

CI Pojištění závažných onemocnění 500 000 Kč 500 000 Kč 

AD Pojištění smrti úrazem 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

PPI 500% Pojištění trvalých následků úrazu s progresí 500% 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 

S Pojištění chirurgického zákroku z důvodu úrazu nebo nemoci 200 000 Kč 150 000 Kč 

S - A Pojištění chirurgického zákroku z důvodu úrazu  50 000 Kč 

DB Pojištění hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci 500 Kč 
 

DB - A Pojištění hospitalizace z důvodu úrazu 500 Kč 1 000 Kč 

 
 
 
Vyplněnou přihlášku prosím odešlete - scan na matej.burianek@zp.metlife.cz a originál fyzicky pošto na adresu MetLife Sokolovská 371/1, 
180 00 Praha 8. 
 
 
 
 
 
............................         .......................................................                
Datum         Podpis Pojištěného                          
 


