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Pojištění
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J
Číslo návrhu pojiptné smlouvy

-(varlaťiilni^ymBol):

Číslo TIS:

6164974202

6164974202

Pojistník
IČO
00254444

Název právnické osoby, obchodní firma právnické osoby nebo označení fyzické osoby podnikatele
Město Bochov

Adresa bydliště nebo sídla - ulice a č.p.
Náměstí Míru 1

PSČ

36471
Obec
Bochov

Telefon 1
420602286741

Email
starosta@mesto-bochov.cz

Korespondenční adresa: ulice a č.p. PSČ Obec

Uvedené údaje slouží ke vzájemné komunikaci. Telefon a email budou použity ke zřízení přístupu do služby, která umožňuje bezpečně spravovat smlouvy online.

Pojistný zájem
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l Vozidlo je ve vlastnictví pojistníka.

Vlastník vozidla
l Vlastník vozidla je shodný s pojistnfkem.

Provozovatel (držitel) vozidla
Provozovatel vozidla je shodný s pojistnfkem.
t^J V souladu s ustanovením či. 4 odst. 4 a či. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 6. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), uděluji pojistiteli souhlas s tím, že
mé osobní údaje budou předmětem automatizovaného zpracování a analýz včetně profilování, a to za účelem co nejpřesnějšího nastavení parametrů pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Datum vyhotovení návrhu pojistné smlouvy
29.11.2021

Počátek pojištěnf
2.2.2022

V hodin Konec pojištění Vinkulace

Údaje o vozidle
l Registrační značka | Série a číslo těch. průkazu Způsob použití

o
Kategorie
3

Druh voziďa

dodávkové
Tovární značka
Peugeot

Typ a provedení
BOXER

Oi'Kln karoserie (VIN), rámu, výrobní čísla

Objem motoru v cm3
2198

Výkon motoru v kW
96

GeiK. nrn. v r-<g
3500

Rok výroby
2012

Palivo
nafta

Počet míst
3

Pojistná hodnota, pojistná částka
Pojistná hodnota
obvyklá cena

Pojistná částka včetně mimoř. výbavy
193 000 Ke

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Pojištěni se řídí VPP KPV 2021
Celkový počet Škod
o

Celková doba pojištění
420

Premiant Limit pojistného plnění- újma na zdravf/újma na věcech a ušlém zisku
200 000 000 Ke / 200 000 000 K6

IBI

Pojištěným je osoba uvedená v § 2 pfsm. f) zákona é. 168/1999 Sb., vězněni pozdějších předpisů.
Z Vámi uhrazeného pojistného na pojiětěnf odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla odvádíme v souladu se zákonem 3% do Fondu zábrany škod. Prostředky
slouží především k úhradě nákladů na pořízení techniky, věcných prostředků a íechnologif hasičského záchranného sboru.

Pojištění vozidla typu Kasko Pojištění se řídí VPP KPV 2021
i
l̂
8
s
u-

m

s
3

Celkový počet škod
o

Celková doba pojištění
420

Pojištění vozidla typu kasko
Dominant

Spoluúčast
3 %, min. 3 000 Kč

Zabezpečení proti odcizeni !ÍKj^|j|B|!:

Doplňková pojištění
Pojistenf okenních skel vozidla se řídí VPP KPV 2021
Pojištění okenních skel vozidla Limit pojistného plnění

20 000 Kč
Spoluúčast
10% IN! ÉNI

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu OSOB, Masarykovo nárněstil458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 45534306, zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, cddf! B, vložka 567
Tei.: 466 100 777, fax: 467 007 444, ww'A'.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz
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Placení pojistného
Uvedené pojistné je běžné.

Forma placeni
Četnost placení

Variabilní symbol
číslo účtu příjemce
Roční pojistné

Z účtu
Roční

14 530 Kč

i

^

A

QR platba

Pojistným obdobím je jeden pojistný rok. Splatnost pojistného je upravena ve VPP KPV 2Q21.
Slevy
Roční četnost

3%

Souběh hlavních pojištění
5%

Obchodní sleva
27%

Rekapitulace pojistného
Caikoué roční pojistné za sjednaná pojištěni

Celkové roční pojistné za sjednaná pojištěni včetně slev ||:
Výše splátky pojistného dle sjednané četnosti placení

Ujednání pojistnfka a pojistitele o elektronické komunikaci a formě právních jednání týkajících se pojištění
Elektronická komunikace:1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a naši. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní

jednáni týkající se pojiětěnf mohou být učiněna také elektronickými prostředky.2. Na žádost pojistníka stvrzenou přijetím návrhu pojistné smlouvy, pojisťrtsi a pojist-iík sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkůmpojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohtedu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem,
kdy byla doručena:
a) na e-mailovou adresu účastníka pojištěni uvedenou v pojistné smlouvě,
b) na e-mailovou adresu účastnfka pojištěni sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoiiv y době trvání pojištění,c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovnictví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění

z titulu jeho smluvního vztahu s československou obchodní bankou, a. s., nebod) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele „Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele
"www.csobpoj.cz" z titulu uzavření této pojistné smlouvy.

Speciální ujednání o formě právních jednání týkajfcích se pojištěni:1. V souladu s ustanovenfm §1 odst. 2 občanského zákoníku pojistite! a pojistník výslovně sjednávají', že odchylně od ustanovení § 2773 občanskéhozákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištěn!, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledkys právním jednáním souvisejfcí, učiněná účastníky pojištěni vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým
z následujfcfch způsobů:a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-maffových zpráv nevyžadujfcfeh opatření zaručeným elektronickým podpisem),
b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhraaně prostřednictvím

• telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo• jiných telefonních čišel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určenýchpojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, zapodmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový záznam, o jehožpořízeni je každá osoba volajfcí na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitete informována před zahájením zaznamenávaného
telefonního hovoru,c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetQvé aplikace „Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupnéúčastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž úóastnfk pojištění obdržel

od pojistitele aktivační kl(Ď (dále také jen „internetová aplikace")2. Dalsi ujednání a informace k formě právních jednáni' a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které
jsou nedílnou součásti tohoto návrhu pojistné smlouvy.
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Prohlášení pojistníka
Prohlášení zájemce o pojištění, respektive pojistnfka (pňjal-li zájemcó o pojišífirs! tento návrh pojistné smlouvy), ke zpracováni osobních údajů
Prohlašuji a přijetím tohoto návrhu pojistné smlouvy stvrzuji, že:
a) jsem byl před přijetím návrhu pojistné smlouvy fieště v průběhu poskytnutí údajů potřebných pro vyhotovení tohoto návrhu pojistné smlouvy

pojistníkem pojistiteli prostřednictvím internetové aplikace pojistitele, internetové aplikace pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele
nebo prostřednictvím telefonického hovoru s pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem činným pro pojistitele), zcela v souladu
s ustanovením 61. 13 a ČI. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Ď. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů; dále
také jen „GDPR"), pojistitelem řádně a detailně seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);

b) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění, resp. pojistníkovi, a jinému
účastníkovi pojiětěnf k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka nebo
jiného účastníka pojištění na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

Prohlášení zájemce o pojištění, respektive pojistníka (přijal-li zájemce o pojištění tento návrh pojistné smlouvy), k uzavírané pojistné smlouvě
a sjednávaným pojištěním
Prohlašuji a přijetím tohoto návrhu pojistné smlouvy stvrzuji, že:
a) jsem byl před přijetím tohoto návrhu pojistné smlouvy (ještě v průběhu poskytnutí údajů potřebných pro vyhotovení tohoto návrhu pojistné smlouvy

pojistiteli prostřednictvím internetové aplikace pojistitele, internetové aplikace pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele nebo
prostřednictvím mého telefonického hovoru s pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem činným pro pojistitele), zcela v souladu
s ustanoveními § 1845 a § 2774 občanského zákoníku pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech podstatných
ustanoveno seznámen s informacemi obsaženými v Infolistu produktu a v Informaénfm dokumentu o pojistném produktu, s rozsahem pojištění
a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen „pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu pojistné smlouvy a dále
jsem byl před přijetím tohoto návrhu pojistné smlouvy v rámci předsmluvní fáze upozorněn na případné nesrovnalosti mezi mými požadavky
a nabízeným pojištěním dle ustanovení § 2789 zákona č. 89/2012 Sb..občanského zákoníku;

b) současně s tímto návrhem pojistné smlouvy (tedy ještě před tím, než jsem se sám svobodně rozhodl tento návrh pojistné smlouvy přijmout, a tedy
před uzavřením pojistné smlouvy), zcela v souladu s ustanoveními §.1845 a § 2774 občanského zákoníku, mně byly pojistitelem na mou e-mailovou
adresu, kterou jsem sdělil pojistiteli před vyhotovením návrhu pojistné smlouvy a uvedenou v návrhu pojistné smlouvy, doručeny Záznam z jednání,
Infolist produktu, Informační' dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu pojistné smlouvy;

c) jsem se před přijetím tohoto návrhu pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými
v dokumentu „Infolist produktu", která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku,
a souhlasím s nimi;

d) jsem pro poskytnutí Záznamu z jednání, Informačního dokumentu o pojistném produktu a pojistných podmínek ze strany pojistitele dostal před
uzavřením pojistné smlouvy na výběr mezi listinnou podobou a internetovou stránkou, zcela vědomě a dobrovolně jsem zvolil internetovou stránku
a beru na vědomí a jsem srozuměn s tím, že Záznam z jednání, pojistné podmínky a Informaéní dokument o pojistném produktu (kromě toho, že mně
byly pojistitelem doručeny na mou e-mailovou adresu, kterou jsem sdělil pojistiteli před vyhotovením návrhu pojistné smlouvy a uvedenou v návrhu
pojistné smlouvy) jsou a budou mně a jinému účastníku pojištění (u něj mimo Záznamu z jednáni) k dispozici na internetových (webových) stránkách
pojistitele na adrese www.csobpoj.cz (na uvedených internetových stránkách na přesném místě pod odkazem
https://www.csobpoj.cz/dokumenty-ke-stazeni) nebo na vyžádání mé nebo jiného účastníka pojištění (u něj mimo Záznamu z jednáno na kterémkoliv
obchodním místě pojistitele;

e) vzhledem k tomu, že přijeti' 6i nepřijetí (včetně případného okamžiku přijeti) tohoto návrhu pojistné smlouvy spočívalo na mém zcela svobodném
rozhodnutí, byl mně po seznámeni se s obsahem všech předsmluvních a smluvních dokumentů a před přijetím tohoto návrhu pojistné smlouvy dán
naprosto dostatečný časový prostor pro vlastni seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro 2odpovězeni všech mých případných
dotazů k těmto dokumentům prostřednictvím kontaktováni pojistitele;

f) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona 6. 277/2009 Sb., o pojiětovnictvf, ve zněni pozdějších předpisů, uděluje pojistiteli souhlas
s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
• členům skupiny OSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina,
• ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů."

V případě sjednání pojiětění odpovědnosti 2 provozu vozidla:
prohlašuji, že jsem převzal zelenou kartu číslo CZ/0002/6164974202

Přílohy k pojistné smlouvě
1 Informace pro zájemce o poj letěni
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/ Verze číslo IG-1-11-2019 SINSIA
INSUB.ANCI: INTELLIGENCE

& AS S l S T ANCE

Pojistná smlouva/návrh číslo: 6164974202
„pojištění vozidel"

Samostatný zprostředkovatel (SZ): INSIA a.s., sídlo: Vinohradská 151, 13000 Praha 3, IČ: 48034479, zapsaná v OR vedeným uMěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14419, tel.: 245 003 111, email: iijsia^insia.coiTi. Tuto registraci lze ověřit na stránkách ČNB naadrese illteS.^elAQÍMa^ďleXjMsÉyĚBJáSJ^ Seznam pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovatelzprostředkovávat pojištění naleznete na hUBĚ.; wg;Jnsi..:l^2á?:j.QsJa''saflatiCií-
Záznam z jednání - informace pro klienta

Dle § 79 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajiětěnf, v platném znění (dále jen „zákon o distribuci"), dle zákona 171/2018 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění a podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dáte jen „občanský zákoník"). Rada zákazníkovi se dle § 78 zákona é. 170/2018 Sb. neposkytuje.
Prohlášení o nezávislosti:
1/ SZ i jeho zástupce prohlašují, že nemají přímý ani nepřímý podíl větší než 10 % na hlasovacích právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, sekterou navrhuje klientovi uzavření pojištění.
2/ SZ i jeho zástupce prohlašují, že žádná pojišťovna, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění, nemá na jejich kapitálu a hlasovacíchprávech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10 %.

<s
y Zájemce o pojištění dále jen „klient"

Jméno klienta: Město Bochov (Miroslav Egert)
E-mail: starosta@mesto-bochov.cz
Trvalá adresa: náměstí Míru 1, 36471 Bochov
Kontaktu i adresa:

Rodné číslo / 1C:
Telefon:

00254444
+420602286741

5 Zastupující SZ - (který jedná jménem a na účet výše uvedeného SZ)^ Jméno / firma: Markéta Nováková (Insia KV s.r.o.)^ E-mail: marketa.novakova@insia.com-s
N Bydliště / sídlo: Jiřího z Poděbrad 441, 356 01 Sokolov, CZ

1C:
Telefon:

25220993

&.
S8

Ě

Potřeby a požadavky klienta pro pojiětění vozidla
Kategorie vozidla: Užitkové do 3,5 t Model vozidla:Rok výroby: 2012 VIN/RZ:Užití vozidla: Běžné užití - podnikatelská činnost
Počátek pojištění: 02.02.2022 Splatnost: ročniOstatní: Imobilizér, Klient neuvádí žádné bližší informace k výbavě a provedení vozu.

PEUGEOT BOXER VAN

DNE ANO V souladu s ustanovením el. 4 odst. 4 a el. 22 GDPR, uděluje klient pojistiteli výslovný souhlas s tím, že jehoosobní údaje budou předmětem automatizovaného zpracování a analýz včetně profilování, a to za účelem conejpřesnějšího nastavení parametrů pojistné smlouvy
Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) - zájem: ANOLimit plnění: Min. 100 000 000 K6
Havarijní pojištění - zájem: ANO
Pojistná částka:
Rozsah pojištění:
Připojištění
Skla

193 000 K6
kompletní havarijní pojištění, tzv. „allrisk" Spoluúčast: Střední (většinou 5% min. 5.000 Kč)

Řešení doporučená zprostředkovatelem
i Varianta l. - důraz na nízkou cenu Dři zohlednění oožadavků klienta
Pojistitel: ČSOB pojišťovna, a. s. - cena pojištěni 14 530 Kó, splatnost roéní\ Povinné ručení - limit: 200/200 mil. Kč; základní asistence - info; úraz řidiče (t 300.000 Kč, TN 300.000 Ke); osobní věci řidiče a osob ;'blízkých (15.000 Ke); újma na vlastním vozidle, zapůjéení náhradního vozidlal Havarijní pojištění - pojistná částka 193 000 Kč; spoluúčast 3% min 3.000 Kč; jakékoliv poškození nebo zničení vozidla, vyjma výluk KPV |] Článek 28,; povinná fotodokumentace, i] Připojištění - Skla (limit 20 000 Kč) |

i Varianta II. - širší poiistná ochrana
i Pojistitel: OSOB pojišťovna, a. s. - cena pojiětění 15 173 Kč, splatnost ročníl Povinné ručeni - limit: 100/100 mil. Kč; základní asistence - info; úraz řidiče (f 200.000 Kč, TN 200.000 Kč); osobní věci řidiče a osob'blízkých (10.000 Kč) j! Havarijní pojištění - pojistná částka 193 000 Kč; spoluúčast 3% min 3.000 Kč; jakékoliv poškození nebo zničení vozidla, vyjma výluk KPV !Ičlánek 28,; povinná fotodokumentace, l! Připojištění - Skla (limit 20 000 Kč) i! Varianta lil.-důraz na velký rozsah pojistného krytí ;l Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a. s. - cena pojištěni 16 244 Ke, splatnost roční !] Povinné ručení - limit: 100/100 mil. Kč; asistenční služby Základ - info; úraz pro děti do 1 5 let; 1. škoda nemá vliv na bonus |] Havarijní pojištění - pojistná částka 193 000 K6; spoluúčast 5%, min 5.000,-; havárie, živel, odcizení, vandalismus, střet se zvěří,; prohlídka!ICEBIÁ. --,^^--^-„,--.^.-^.-^i Připojiětění - Všechna skla (limit 20 000 Kč) _j



Řešení zvolené klientem
l KLIENT ZVOLIL DOPORUČENOU VARIANTU l.
l Pojistitel: ČSOB pojišťovna, a. s., číslo návrhu: 6164974202, pojistné 14 530 K6, splatnost roční
l Povinné ručení - limit: 200/200 mil. Kč; základní asistence - info; úraz řidiče (t 300.000 Kč, TN 300.000 Kč); osobní věci řidiče a osob
l blízkých (15.000 Kč); újma na vlastním vozidle, zapůjčení náhradního vozidla
[Havarijní pojištění - pojistná částka 193 000 Kč; spoluúčast 3% min 3.000 Kč; jakékoliv poškození nebo zničeni vozidla, vyjma výluk KPV
l článek 28,; povinná fotodokumentace.
] Připojištění - Náhradní vozidlo, Skla (limit 20 000 Kč), Úraz řidiče/posádky
l Klient byl upozorněn na povinnost uhradit první pojistné dle podmínek pojišťovny, jinak pojistná smlouva vůbec nevzniká.
Upozornění pojistitele ve smyslu § 2789 občanského zákoníku: uzavřená varianta plní požadavky klienta.

Informace pro klienta
Charakter zprostředkování pojiětění - pojiáťovací agent:
Způsobem, kdy je vázaný zástupce oprávněn sjednávat pojištění v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění dle § 88 odst. 1
písm. e) je povinen na vyžádání klienta mu sdělit pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění. (PA)

1) Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory, má pojistník právo odstoupit od pojistné
smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, vyjma pojistných smluv životního pojištění, kde je možnost odstoupit od pojistné smlouvy
ve lhůtě 30 dnů, viz podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy specifikované v příslušném ustanovení občanského zákoníku.
2) V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem vázaného zástupce či jeho pracovníka, se oprávněná osoba
může obrátit se svoji stížností na zprostředkovatele - společnost INSIA a.s. adresa: Vinohradská 151, 130 00 Praha 3. Stížnost je možné
zaslat písemně nebo na e-mailovou adresu icigia^igJiySlQl.
3) Oprávněná osoba může rovněž na zprostředkovatele podat stížnost na sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami při České národní
bance. Stížnost je možno podat písemně na adresu Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 28, 115
03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podate!na@cnb.cz.
4) Oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli uplatnit rovněž právní cestou v souladu se zákonem o distribuci a zákonem č.
277/2009 Sb. o pojišťovnictví v platném znění a dle dalších právních předpisů. V případě stížnosti na vázaného zástupce či pojistitele je
možné v případě neživotního pojištění podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (wwé.„S2LŁE)-
5) Pojiěťovací zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou na základě provizního schématu (dle zákona 170/2018 Sb. v souladu s § 88
odst. 1 h).

Počet číslovaných příloh:

Prohlášení klienta:
já, výše uvedený, prohlašuji, že:
1) mé požadavky a potřeby ohledně pojištění jsou zde jasně, přesně a srozumitelnou formou zaznamenány,
2) jsem poskytl pravdivé a přesné informace pro sjednání požadovaného produktu a jsem si vědom následků nesplněni této povinnosti,
3) mi vázaný zástupce vysvětlil svá doporučeni, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, upozornil mě na možné nesrovnalosti
(jsou-li shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil jejich možné důsledky a dopady,
4) shledávám nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes případné výěe uvedené nesrovnalosti,
5) jsem převzal kopii tohoto záznamu o mých požadavcích a potřebách ohledně uvedeného pojištění a doporučení zprostředkovatele pro
výběr pojistného produktu,
6) rozumím postavení, v jakém vůči mně vázaný zástupce pro mnou požadované pojištění vystupuje,
7) informace o nabízeném produktu a doporučení k výběru mi byly poskytnuty jasně, přesně a pro mě srozumitelnou formou,
8) jsem převzal dokumenty k pojistné smlouvě VPP a IPID nebo souhlasím s umístěním těchto dokumentů na webových stránkách
l]J3Es;;teww,insia,cz3j[:SBi;yclQky5:[t=ii^^Boiist3v§r:L..,
9) jsem se seznámil s dokumentem Základní informace o zpracování osobních údajů (ze dne 1 . 5. 2018), která mi byla předána jako příloha
tohoto záznamu z jednání. Podrobné informace o zpracování naleznete na hUp.;^WW,jnsÍ3.,gz^):-:;!:!Js;ii;yocni:.8ri.i2.::osoEinu;h:.U(;[s;i^;í,
10) pokud jsem uvedl osobní údaje jiných osob, prohlašuji, že jsem k tomu oprávněn a mám k tomu jejich výslovný souhlas.
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Místo a datum

Jméno klienta:

^.l^.^o^
^.Ď^....c^h^~*^
Město Bochov (Miroslav Ege.rt)
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Tel. 3536^—,

"1C: ^02 5-1 4<»4
^.^J2. ^P^__ZodpLS_(

*f "— f /7•^'ff^cA^ V^^^T, yfí^C'3/-/)
Podpis (razítko) klienta

~7/-^-ff-77

^.(w.^['/..i.^.:i1:M1Místo a datum

Záznam za SZ zpracoval: Markéta Nováková (Insia KV s.r.o.)
Podpis (razítko) zprostředkovatele
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Základní informace o zpracování osobních údajů
Správce údajů:
Web:

INSIA a.s., IČO 48034479, sídlo Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 (dále jen "my")
www.insia.cz

Jaké jsou důvody zpracování osobníc!
Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je nabídka,
změna, plnění nebo ukončení finanéní služby včetně
souvisejících činností jako je šetření škodních událostí nebo pomoc
při uplatnění práv.
Zpracování také vychází z právních předpisů, zejména zákonů
týkajících se distribuce finančních služeb (pojištění,
spotřebitelské úvěry, investiční produkty) a identifikace klientů pro
potřeby boje proti praní špinavých peněz a financování
terorismu.
Zpracování provádíme rovněž za účelem ochrany našich nebo
vašich práv a zájmů, případně zájmů třetích osob. Jde zejména o
veškeré provozní funkce naší společnosti, obhajobu a vymáhání
práv, zlepšování našich služeb, prevenci podvodů nebo protiprávní
činnosti ale i přímý marketing.
Pokud nemáme ke zpracováni jiný právní základ (viz výše),
provádíme ho s vaším informovaným a svobodným souhlasem,
který je možné vždy odvolat.

Tento dokument představuje základní informaci o zpracování osobních údajů, které provádíme v rámci zprostředkování finančních služeb.
Podorbné informace naleznete na http;//www.insia.cz,'o-insia/ochrana-osobnich^udaiy^

Komu můžeme údaje predaf?
Osobní údaje předáváme poskytovatelům služeb, které vám
zprostředkováváme tak, aby s vámi mohli uzavřít smlouvy (zejm.
pojišťovny a banky).
Osobní údaje mohou dále zpracovávat naši smluvní zpracovatelé
nebo společní správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb.
Jedná se zejm. o společnosti skupiny Marsh & McLennan
Companies, Inc., poskytovatele IT technologií sloužících ke
zpracování osobních dat (aplikace pro správu e-mailových zpráv,
CRM systémy apod.), dodavatele služeb nezbytných pro provoz
společnosti (administrativa, správa účtů a plateb, vymáhání dluhů,
komunikace apod.), poskytovatele specializovaných služeb (právní,
konzultantské, finanční, HR atp.) nebo obchodní zástupce a
zprostředkovatele. Aktuální seznam kategorií příjemců naleznete
na našem webu v sekci věnované zpracování osobních údajů.

idy můžeme předat údaje do zahraniéi?
Vaše osobnf údaje mohou být předávány ke zpracováni v rámci
E:U, Evropského hospodářského prostoru (EHP), např.
společnostem skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc.,
poskytovatelům IT technologií a dalším zpracovatelům nebo
správcům.
V souladu s právními předpisy, nebo pokud s tím souhlasíte,
můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP. To se
bude týkat zejména případů, kdy ve vztahu figuruje nějaký
zahraniční prvek (pojištění rizika v zahraničí, škodní událost, která
nastala v zahraničí apod.). Vlakové situace je k plnění našich
smluvních závazků a ochraně našich a vašich práv nutné získat
nebo předat údaje do zahraničí. V ostatních případech bude
předání nezbytné pro plnění našich vzájemných závazků nebo
určení, výkon a obhajobu práv.

Jak dlouho má»Tie údaje v sebe?
Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění
smiuvních nebo i mimosmluvních závazků (pro zjednodušení dále
jen smlouva). Po skončení smlouvy se osobní údaje dále
zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů
(příp. zájmů třetích osob). Tato doba je zpravidla určena podle
obecných promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský
zákoník) nebo smlouvou. Právní předpisy nám rovněž ukládají
uchovávat některé typy dokumentů týkající se naěí činnosti po
zákonem stanovenou dobu. V tomto případě se tedy vždy řídíme
platnou právní úpravou, kterou lze dohledat ve sbírce zákonů.

|sou vaše práva?
Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů nás můžete
požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů
nebo výmaz údajů, máte právo na omezení zpracování, právo na
uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
včetně přímého marketingu, nebo proti automatizovanému
rozhodování (vč. profilování), právo na přístup k údajům (kopii) a
přenositelnost a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

a jakým způsobeni zpracováváme"?
Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a
poskytování našich služeb, plnění závazků ze smlouvy, dodržení
právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů. Bude se
tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou
uvedené v záznamu z jednání, smlouvách, hlášeních skodních
událostí nebo jiných podobných formulářích, připadne údaje, které
jsme si sdělili jinak.
Pro nastavení některých služeb a produktů je nezbytné vaše údaje
vyhodnocovat (včetně automatizovaných postupů). Příkladem
hodnocení vašich údajů je posouzení rizikovosti pro sjednání
životního pojištění na základě informací o vašem zdravotním stavu.
Někdy budeme vaše údaje spojovat s dalšími informacemi (ať už od
vás nebo z jiných zdrojů) anebo vytvářet údaje nové, které
z daných informací vyplývají nebo s nimi souvisejí. To je důležité
hlavně pro určení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy
včetně šetření škodních události, ochranu našich či vašich zájmů a
práv nebo dodržování našich zákonných povinností (např.
povinnost odborné péče, prevence a odhalování podvodů,
zlepšování a vývoj produktů, služeb a obchodní činnosti).

Odkud údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme zpravidla přímo od Vás, ale také z vlastní
činnosti nebo od poskytovatelů služeb, které zprostředkováváme
(zejm. informace a návrhy úprav týkající se služeb nebo produktů,
které jste zakoupili nebo sjednali), z veřejně dostupných rejstříků,
seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční
rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí
apod.), příp. od jiných osob, pokud je to nezbytné pro plnění
závazků ze smlouvy, pokud tak stanoví právní předpisy anebo
pokud k tomu dáte souhlas.

Kontakty pro dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů: webový formulář -
http://www.ins]a.cz/o-insia/ochrana-osobnich-udaju/odvolan!-souJTÍasiV, telefonicky nebo písemně na adresu sídla INSIA.
Verze: 1.5. 2018

Platnost od: 25. 5. 2018


