ZAHTJEV ZA PROMJENU OSOBNIH PODATAKA
ugovaratelja, osiguranika ili korisnika po policama životnog osiguranja
Svi podaci koji se obrađuju temeljem ovog dokumenta nužni su za izvršenje ugovora, a određeni podaci obrađuju se u svrhu ispunjenja
pravnih (zakonskih) obveza osiguratelja.
PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta
(prije eventualne promjene):

OIB:

NOVI PODACI (molimo unijeti samo podatke koji se mijenjaju)
Važno! Ako se promjena odnosi na osobu koja nije ugovaratelj osiguranja po nijednoj polici životnog osiguranja, već je isključivo osiguranik
i/ili korisnik, može se upisati i izmijeniti samo podatak o imenu i/ili prezimenu, te za korisnika srodstvo.
Ime i prezime /
Naziv poslovnog subjekta:
Adresa prebivališta / boravišta / sjedišta
(ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, oznaka države):
Adresa za kontakt
(ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, oznaka države):
Kontakt telefon:
Kontakt mobitel:

Kontakt e-mail:

Izdavatelj, država izdavanja i broj osobne iskaznice
ili putovnice:
Državljanstvo (navesti sva):

HR

Ostalo:

Država rođenja SAD?

DA

NE

Jeste li politički izložena osoba?

DA

NE

Odnosi se samo na police osiguranja sa
štednom komponentom.
Država porezne obveze i porezni
ID broj (ako država nije RH):
Suglasan sam i obvezujem se bez odgađanja obavijestiti Društvo o svakoj promjeni okolnosti koja bi upućivala na moju povezanost sa SAD-om (primjerice stjecanje
državljanstva SAD-a, zelene karte, adrese u SAD-u, telefonskom broju iz SAD-a i sl.)

Vidi upute, točka 4)

Srodstvo korisnika u odnosu na ugovaratelja ili
osiguranika kod promjene podataka o korisniku:

PODACI O POLICAMA NA KOJE SE PROMJENA ODNOSI

Obavijest o promjenama zatraženim u ovom zahtjevu želim zaprimiti na navedenu kontakt e-mail adresu:

DA

NE

NAPOMENE

Molim Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. da postojeće podatke zamjeni s gore navedenima. Izjavljujem da su svi gore navedeni podaci potpuni, točni i istiniti.

mjesto i datum potpisa

potpis ugovaratelja osiguranja

potpis osiguranika

1)

Potpis osiguranika potreban je kod promjena podataka o osiguraniku i/ili korisniku osiguranja.

2)

U slučaju promjene podataka o imenu i prezimenu ugovaratelja obavezno dostaviti presliku identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice), a u slučaju promjene
naziva poslovnog subjekta ugovaratelja rješenje nadležne institucije i presliku identifikacijske isprave zakonskog zastupnika (samo ako trenutno važeća nije već ranije
dostavljena).

3)

U slučaju promjene adrese ugovaratelja obvezno priložiti presliku identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) ugovaratelja, samo ako trenutno važeća nije
već ranije dostavljena. Kod poslovnog subjekta se prilaže preslika identifikacijske isprave osobe ovlaštene za zastupanje.

4)

U slučaju upisanog odgovora DA, potrebno je dostaviti i popunjeni Upitnik za politički izložene osobe. Osiguravajuće društvo je dužno, sukladno važećem Zakonu o
sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, primijeniti odgovarajući postupak kojim se utvrđuje je li stranka politički izložena osoba. Politički izložena osoba je
svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi, uključujući i članove
njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:
predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih
tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti
pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih
odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije
u međunarodnoj organizaciji. Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i
njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnik politički izložene
osobe jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne
odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene
osobe.

5)

Ovisno o zatraženoj promjeni, osiguratelj zadržava pravo tražiti dodatnu dokumentaciju.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. obrađuje osobne podatke vodeći posebnu brigu o njihovoj zaštiti. Detaljnije informacije o
tome kako obrađujemo osobne podatke možete pronaći na https://www.wiener.hr/informacije-o-obradi-podataka.aspx
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