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(pro vnitřní potřebu ČMSS)

OZNÁMENÍ O VZNIKU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
K POJIŠTĚNÝM NEMOVITOSTEM – PŘEDMĚTU ZÁSTAVY
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., sídlo: Vinohradská 3218/169, P. O. Box 117, 100 17 Praha 10, IČO: 49241397, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2117 (dále jen „ČMSS“), tel.: 225 225 225, fax: 225 225 999, internet: www.cmss.cz, e-mail: info@cmss.cz
Číslo úvěrové smlouvy

Číslo účtu stavebního spoření

Číslo zástavní smlouvy
Pojistník – jméno, příjmení, rodné číslo

Část A) Potvrzení pojišťovny o přijetí oznámení o vzniku zástavního práva
název pojišťovny:

IČO

sídlo pojišťovny:
číslo pojistné smlouvy

výše pojistné částky

pojištění proti povodní/záplavě
další pojištění
potvrzuji přijetí oznámení o vzniku zástavního práva

V

dne
Popis pověřeného pracovníka a razítko pojišťovny

Část B) Souhlas pojištěného/pojistníka
Pojištěný resp. pojistník tímto v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů, uděluje pojistiteli souhlas s poskytnutím informací o skutečnostech týkajících se pojištění, k němuž se vztahuje právní
jednání, jehož obsahovou součástí je tento souhlas.
Pojištěný resp. pojistník potvrzují, že nemovitosti popsané ve výše uvedené zástavní smlouvě jsou pojištěny dle pojistné smlouvy
na reprodukční hodnotu (novou cenu). Oznamují, že zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČMSS vzniká nebo již existuje.
Dále ČMSS, pojištěný resp. pojistník souhlasí s následujícím:
1) pojišťovna bude informovat ČMSS o vzniku, příčině a výši pojistné události na nemovitostech a to pouze v případě, že pojistné
plnění z pojistné události přesáhne hodnotu 150.000 Kč.
2) pojišťovna v případě, kdy pojistné plnění je vyšší než 150.000 Kč, poukáže celé plnění na účet určený ČMSS.
3) pojišťovna bude informovat ČMSS o zániku pojistné smlouvy nebo tohoto Oznámení o vzniku zástavního práva ze strany
pojišťovny nebo pojistníka.

V

dne
podpis pojistníka

podpis pojištěného

Informace o zpracování osobních údajů
Účastník bere na vědomí, že osobní údaje ČMSS zpracovává a nakládá s nimi tak, jak je uvedeno v Informačním memorandu
o zpracování osobních údajů dostupném na http://www.cmss.cz/osobni-udaje, se kterým se seznámil.
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