Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www.allianz.cz, klient@allianz.cz, tel.: +420 841 170 000
(pojistitel)

Oznámení plánované svatby
dle odstavce 5.1 Doplňkových pojistných podmínek pro připojištění pro případ zrušení svatby (STS1) verze 01/01.09.2012,
resp. dle ustanovení odstavce 1 článku 5 Doplňkových pojistných podmínek pro připojištění pro případ zrušení svatby (STS1) verze
4.02/01.01.2014 (dále jen „DPP”)

Číslo pojistné smlouvy:
Pojistník
Příjmení___________________________________________Jméno_______________________________
Rodné číslo

Pojištěný
Příjmení___________________________________________Jméno_______________________________
Rodné číslo

Telefon______________________________

Jméno a příjmení snoubence___________________________Datum narození____________________
Jméno a příjmení snoubence___________________________Datum narození____________________
Datum a místo konání svatby____________________________________________________________
Druh svatby (např. na MěÚ, v kostele, na lodi apod.)__________________________________________
Plánovaný počet účastníků svatby______

Prohlášení pojištěného:
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto oznámení jsem uvedl pravdivě a úplně a že jsem si vědom důsledků
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Beru na vědomí, že pojistitel je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, správcem a zpracovatelem osobních údajů.

V____________________________dne______________Podpis pojištěného_________________________
Upozornění:
V případě zrušení svatby z důvodů uvedených v DPP je pojištěný povinen zejména:
♥
co nejdříve prokazatelně zrušit u poskytovatele veškeré objednané služby, resp. vrátit zboží;
♥
oznámit pojistiteli vznik pojistné události na příslušném formuláři dostupném na www.allianz.cz nejpozději do
1 měsíce po plánované svatbě; k formuláři je nutné přiložit doklad o rezervaci i zrušení svatby potvrzený
příslušnou relevantní institucí a veškerou lékařskou a jinou dokumentaci potřebnou pro prošetření pojistné
události (zejména ověřenou kopii úmrtního listu v případě zrušení plánované svatby z důvodu smrti účastníka
svatby a ověřenou kopii rodného listu nebo jiné listiny, která prokazuje vztah snoubence a účastníka svatby);
♥
doložit vznik nevratných a opětovně nevyužitých nákladů, které vznikly v souvislosti s plánovanou svatbou,
oslavou svatby (konanou nejpozději 1 den po svatbě), ubytováním (1 den před svatbou a v den svatby)
a dopravou, proto si prosím schovávejte všechny příslušné faktury, stvrzenky apod.
Vyplněné a podepsané oznámení zašlete prosím alespoň 1 měsíc před plánovanou svatbou na adresu:

Allianz pojišťovna, a. s.
Centrum služeb zákazníkům
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
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