SOUHLAS SE ZPŮSOBEM POSKYTOVÁNÍ
PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ

Jméno Příjmení, titul
Trvalý pobyt:
Rodné číslo / datum narození:

Souhlas klienta se způsobem poskytování předsmluvních informací
Souhlasím tímto s elektronickým způsobem poskytování Předsmluvních informací souvisejících se všemi
pojistnými produkty i s Produkty s investiční složkou.
Za účelem komunikace se mnou ve vztahu k Předsmluvním informacím může Banka použít Kontaktní e-mailovou adresu.
Souhlasím s poskytováním upozornění o změně Předsmluvních informací uvedených výše prostřednictvím emailu.
Prohlašuji, že internetová adresa i údaj, kde jsou na této adrese informace uvedeny, mi byly sděleny.
Vím, že mám možnost obdržet informace na papíře, ale zvolil(a) jsem si je obdržet prostřednictvím internetových stránek.
Souhlas uděluji na dobu od udělení tohoto souhlasu do ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu
mezi mnou a Bankou, případně mezi mnou a Pojišťovnou.
Jsem si vědom(a), že:
a) tento souhlas se způsobem zasílání Předsmluvních informací je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv
odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně; a
b) mohu vždy zažádat o poskytnutí Předsmluvních informací v listinné podobě.
Pro účely tohoto souhlasu mají pojmy s velkým počátečním písmenem výše uvedené následující významy:
„Banka“ je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
„Kontaktní e-mailová adresa“ je e-mailová adresa klienta prokazatelně sdělená Bance za účelem elektronické
komunikace s Klientem, včetně adresy sdělené kdykoliv v budoucnu. Za Kontaktní e-mailovou adresu se považuje
taktéž datová schránka zřízená v rámci aplikace internetového bankovnictví Moje Banka nebo obdobné aplikace
internetového bankovnictví Banky.
„Pojišťovna“ je Komerční pojišťovna, a.s., sídlem Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 18600, IČO: 63998017,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362 a další pojišťovny, jejichž
produkty Banka distribuuje.
„Produkty s investiční složkou“ jsou
a) strukturovaný retailový investiční produkt (PRIIP), tj. investice, včetně nástrojů vydávaných zvláštními
účelovými jednotkami podle čl. 13 bodu 26 směrnice 2009/138/ES a sekuritizačními účelovými subjekty podle čl.
4 odst. 1 písm. an) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, u níž bez ohledu na právní formu
investice podléhá částka, která má být retailovému investorovi vyplacena, výkyvům v důsledku expozice vůči
referenčním hodnotám nebo výkonnosti jednoho nebo více aktiv, která retailový investor přímo nezakoupil; a
b) pojistný produkt s investiční složkou, tj. pojistný produkt, který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo
hodnotu v době splatnosti, jež je zcela nebo zčásti vystavena, přímo či nepřímo, tržním výkyvům.
„Předsmluvní informace“ jsou především následující dokumenty
a) sdělení klíčových informací, a to zejména sdělení klíčových informací vypracované v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sdělení klíčových informací
týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou;
b) informační dokument o pojistném produktu vypracovaný v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU)
2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument
o pojistném produktu,
c) informace o pojišťovacím zprostředkovateli, o pojišťovně, o pojištění, jakož i další předsmluvní informace
vypracované v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016
o distribuci pojištění a dalšími závaznými právními předpisy implementujícími a provádějícími tuto směrnici.
Místo podpisu dne D.M.RRRR
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