Expobank CZ, a.s., IČ: 14893649, se sídlem Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
(dále jen „Banka“)

Informační přehled pro případ nové/změny pojistné smlouvy
1. V případě změny či zřízení nové pojistné smlouvy, je potřeba takovou skutečnost Bance prokázat,
a to předložením následujících listin:
-

Potvrzení pojistitele o oznámení zástavního práva,
Kopie nové pojistné smlouvy.

Listiny je třeba předložit osobně na kterékoli pobočce Banky nebo je zaslat Bance na adresu výše
uvedeného sídla.
2. Vyplňte prosím „Oznámení o zřízení zástavního práva v souvislosti s pojistnou smlouvou“ a
„Potvrzení pojistitele o oznámení zástavního práva“ podle níže uvedených pokynů. Následně
dokumenty prosím jednostranně vytiskněte a doručte dokumenty osobně či poštou pojišťovně.
Vyplněné „Potvrzení pojistitele o oznámení zástavního práva“ doručte Bance nebo o takové
doručení požádejte pojišťovnu. Bance musí být doručena i kopie nové pojistné smlouvy.
Pokud klient Bance neposkytne příslušné dokumenty, může být takové jednání považováno za
porušování podmínek úvěrové smlouvy.
3. Pokyny pro vyplnění:
1, 16

uveďte prosím číslo Pojistné smlouvy
uveďte prosím datum uzavření Úvěrové smlouvy
3
uveďte prosím jména osob (dlužníků, resp. úvěrovaných), se kterými byla uzavřena Úvěrová
smlouva
4
uveďte prosím číslo Úvěrové smlouvy
5
uveďte prosím číslo Zástavní smlouvy
6
uveďte prosím datum uzavření Zástavní smlouvy
7, 18
uveďte prosím specifikaci Zastavených nemovitostí, které jsou uvedeny v Zástavní smlouvě a
jsou pojištěny Pojistnou smlouvou (vemte prosím na vědomí, že pozemky se nepojišťují)
8, 19
uveďte prosím katastrální území Zastavených nemovitostí (naleznete jej v Zástavní smlouvě)
9
uveďte prosím den uzavření Pojistné smlouvy
10
uveďte prosím obchodní firmu Pojistitele (název pojišťovny)
11
uveďte prosím identifikační číslo Pojistitele (pojišťovny)
12
uveďte prosím sídlo Pojistitele (pojišťovny)
13
uveďte prosím místo podpisu
14
uveďte prosím datum podpisu
15
uveďte prosím jména a příjmení všech vlastníků Zastavené nemovitosti a zajistěte jejich
podpisy
17
uveďte prosím jména a příjmení všech vlastníků Zastavené nemovitosti
2

Oznámení o zřízení zástavního práva v souvislosti s pojistnou smlouvou č.

1

Expobank CZ a.s., IČ: 14893649, se sídlem Vítězná 126/1, Malá Strana, 150 00 Praha 5 (dále jako
2
3
4
„Banka“) uzavřela dne
s
(dále též jako „Klient“) Úvěrovou smlouvu č.
(dále též
jako „Úvěrová smlouva“).
Pohledávky Banky za Klientem vyplývající z Úvěrové smlouvy jsou zajištěny zástavním právem zřízeným
5
6
na základě Zástavní smlouvy č.
uzavřené dne
, jejímž předmětem je zřízení zástavního
práva ve prospěch Banky jako zástavního věřitele k těmto nemovitostem:
7

-

8

v katastrálním území

(dále též jako „Zastavená nemovitost“).

Zastavené nemovitosti jsou pojištěny na základě výše uvedené pojistné smlouvy uzavřené dne
(dále též jako „Pojistná smlouva“) s

10

, IČ:

11

, se sídlem

12

9

(dále též jako „Pojistitel“).

Vlastník nemovitosti, jakožto zástavní dlužník tímto Pojistiteli oznamuje, že na Zastavené nemovitosti
vázne zástavní právo ve prospěch Banky a žádá Pojistitele, aby:
(i)

informoval Banku bez zbytečného odkladu o pojistné události na Zastavené nemovitosti a dále
aby poskytl pojistné plnění v plné výši na účet předem stanovený Bankou,

(ii)

bez zbytečného odkladu informoval Banku o případném ukončení Pojistné smlouvy,

(iii)

Pojistitel odeslal Bance řádně podepsané Potvrzení Pojistitele o oznámení vzniku zástavního
práva, které je přílohou tohoto oznámení.

V

13

dne

14

_______________________

_______________________

_______________________

Jméno a příjmení15

Jméno a příjmení15

Jméno a příjmení15

Příloha: Potvrzení Pojistitele o oznámení vzniku zástavního práva
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Expobank CZ a.s.
Credit Back Office
Vítězná 126/1
150 00 Praha 5
POTVRZENÍ POJISTITELE O OZNÁMENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

K pojistné smlouvě č.

16
17

Tímto potvrzujeme, že nám
-

oznámil(i), že na nemovitosti:

18

v katastrálním území

19

,

vázne zástavní právo ve prospěch Expobank CZ a.s., IČ: 14893649, se sídlem Vítězná 126/1, Malá Strana,
150 00 Praha 5 (dále jako „Banka“), a že případné pojistné plnění bude poukázáno na účet předem
stanovený Bankou.
V

dne
_______________________
(razítko a podpis pojistitele)

