Allianz Slovenija, podružnica
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

TS8271-02

Zahtevek za vinkulacijo police življenjskega zavarovanja
Vsi spodaj zahtevani podatki so potrebni za izpolnitev vašega zahtevka ali naše obveznosti, v skladu z Zakonom o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, CRS, FATCA ali druge zakonske obveznosti. Prosimo, navedite
točne podatke. Vse spremembe bomo zabeležili v našem sistemu. Več informacij o zbiranju in obdelavi vaših osebnih
podatkov lahko najdete na https://www.allianz-slovenija.si/zasebni-uporabniki/varstvo-pravic/
Številka police:
Podatki o vlagatelju zahtevka:

☐ zavarovalec ☐ zavarovana oseba

Ime in priimek/Naziv:
EMŠO:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Izjava zavarovalca za namene izvajanja ukrepov za preprečevanje pranja denarja
(izpolni zavarovalec fizična oseba)
1. Kateri je vaš vir sredstev za plačilo premije?
☐ redni prejemki (plača) ☐ pokojnina
☐ kapitalski dobiček (dividenda, prodaja delnic, lastniških deležev, itd.)
☐ dedovanje
☐ nekaj drugega:
☐ DA ☐ NE
2. Ali ste politično izpostavljena oseba*?
V primeru pritrdilnega odgovora obvezno priložite izpolnjeno in podpisano Izjavo o politični izpostavljenosti, ki je na
voljo na spletnem naslovu www.allianz-slovenija.si.
* Skladno z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je politično izpostavljena
oseba vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali
tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
Podatki o zavarovalcu (samo če vlagatelj zahtevka ni hkrati tudi zavarovanec)
Ime in priimek/Naziv:
EMŠO:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Podatki za vinkulacijo
Zavarovalna polica:

številka:

, se vinkulira v korist:

(naziv banke/kreditodajalca ali naziv podjetja ali ime in priimek osebe)

,
(naslov)

.
(matična številka ali EMŠO)

Če je treba na polici zabeležiti, v korist katere številke kredita/kreditne partije in do katerega zneska se polica vinkulira,
prosimo, navedite tudi naslednje podatke:
•

številka kreditne pogodbe:

•

številka kreditne partije:

•

znesek, do katerega se polica vinkulira, v EUR:

Kraj in datum:
Podpis
zavarovalca:

Podpis
zavarovane osebe:

Podpis pooblaščene osebe
kreditodajalca:

