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VIENNA INSURANCE GROUP

Náhrada smlouvy
NE
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l
2 3 8 538330

Číslo pojistné smlouvy
3238538330

5 2 3 100*

5
Počátek poj^tem^

\ 25.02.2020 00:00

Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III
POJISTITEL: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika,

IČO: 63 99 85 30, KLIENTSKÁ LINKA: +420 957 444 555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433, bankovní' spojení: Česká spořitelna, a.s., c. účtu:
700135002/0800, variabilní symbol: ííslo pojistné smlouvy, zastoupená pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci
nebo zaměstnancem pojistitele - osoba zastupující pojistitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění, korespondenční
adresa: P.O.BOX 28,664 42 Modřice

POJISTNÍK
Obchodní jméno

Jméno

IČO
Místo ti-valého pobyN/Sídlo

l Město Bochov

i Miroslav

00254444
Bochov

Příjmení
Email
Ulice

LEgertL J

i náměstí Mim

Plátce DPH ; Ne
Právní forma; ostatní

Titul ;
Telefon ,
asio rT
PSČ

l

IJ6471
Elekh-onická komunikace D souhlas @ nesouhlas

PROVOZOVATEL/DRZITEL VOZIDLA je shodný s pojistníkem
VLASTNÍK VOZIDLA je shodný s pojistnikem.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
Tovární značka | PEUGEOT^ _ __ _ 1 VIN (Výrobní číslo karoserie)
Obchodni označeni/Typ | BOXER ' Série a číslo technického průkazu (velkého)
Druh vozidla [užitkový automobil_______.__.__„___j Druh paliva
Typ registrační značky: dočasně nepřidělená Výkon motoru v kW | 103 i Celková hmotnost v kg
Registrační značka (SPZ) ^__.._______ Objem válců v cm3 ;_y^9J Počet míst k sezení

Individuální dovoz: NE

VF3YCBNFC12M66811
i UK385880

Nafta
3500 i Měsíc a rok výroby i02/2020

3, Leasing/Uvěr/Vinkulace: NE
Registrace vozidla: vozidlo čeká na registraci v ČR

^:

Technický pi-ůkaz (velký): originál

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA (POV)
V ceně pojistného je zahrnut dvojnásobek PC úrazového pojištění řidiče ve vozidle dle příslušných DPPHAV a VPPUPC; rozšířené asistenční služby
při poruše i nehodě(údaje o limitech a rozsahu služeb jsou uvedeny na obale pojistných podmínek (tzv. KAPSA)), neuplatněni vlivu l. PU na bonus v
této pojistné smlouvě a možnost zdarma si pojistit přívěsný vozík s maximální hmotností do 750 kg.
Jelikož má klient na smlouvě sjednán typ Povinného ručeni SUPERPOV, má nárok na zvýhodněné pojistné vybraných doplňkových pojištěni.
Typ pojištění: SUPERPOV Základní sazba |-\l~600\Kc
Limit pojismého plněni (škody na zdrávi / na majetku): l 11 mil. Kč / 111 mil. Ke
Dmh použití: běžný provoz Region: C Věk pojistníka: IČO Stáři vozidla: O

Rozdílný vlastník: NE
koeficient PLUS: 1.1880 Pojistné PLUS ! 13781Kč

Údaje odpovídají databázi ČKP.
Sjednávám Extrabenefit PROFI D ANO El NE
Rozhodná doba pro boaus/malus po započtení PU: 132 měs. (50%) koeficient: 0.50 ! 6891;KĎ
Superbenefít DOBRÉHO ŘIDIČE: snížený koeficient PLUS za IČO a region
Hodnota slevy i l
Stálá sleva: VIP Partnerská sleva POV ; 2 412 i Kč

Roční pojistné •Kř
i

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (HÁV) IDEÁLHAV
Rozsah pojištěni: 13 Havárie, živel, odcizeni, vandalismus
Spoluúaast: 5% (min. 5.000 Kč)
Pojistná částka vozidla stanovena pojistnikem dle faktury

Stáří vozidla: O
Věk pojistnika: IČO

Region: III.
Druh použiti: běžný provoz

D Živel, odcizeni, vandalismus

sazba!__ __ 5^22J %
ve výši; 588 0601 Kč včetně DPH

koeficient: 0.95
koeficient:

koeficient:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BOCHOV

Zpracovatel:

M
Došlo: 2 i. 02.20 1305
c.).: KU'&O^AL-IAO&JO

Kopie:

T^u
PL: ^

C. dop. zas.:
PP/PL.. ^

+

NP počet/druh:

koeficient:

1.10
1.00
1.00

Roční základ pojistného 30 697 Kč

Pojistné PLUS: 32078Kč

-^
^,^/
^

Číslo pojistné smlouvy 3238538330 str. 1/ 3 Tisk SUŠ on-line, 21.02.2020



•-

Propojištěnost s POV: koeficient: 0.90
Zabezpečeni vozidla: koeficient: 1.00

Údaje odpovídají databázi ČKP.
Přenesený bonus z POV nebude po ukončeni smlouvy zahrnut do Potvrzeni o škodnim průběhu.
Sjednávám Extrabenefit PROFI D ANO El NE
Rozhodná doba pro Přenesený bonus z POV: 120 měs. (50 %) koeficient: 0.50
První majitel vozidla: ANO Způsob pořízení vozidla: autosalon
Je Vám známo, že vozidlo bylo dříve poškozeno? NE
Vinkulace: Ne

Počet najetých kilometrů: l
Stálá sleva: VIP Partnerská sleva HÁV l4331Í Kč
POJIŠTĚNÍ SKEL VOZIDLA Limit plněni: 18000Kč
POJIŠTĚNÍ ASISTENCE
Limit plněni: CAR Plus

Na toto pojištění se neuplatňuje celková sleva,
GAP
Pojištění zaniká současně s HÁV, nejpozději však 3 roky od počátku smlouvy.
Pojištěni se řídí pojistnými podmínkami DPP HÁV, odchylně od DPP HÁV je max. PC 2.000.000,- Kč
a max. limit plněni 800.000,- KČ.
Na toto pojištěni se neuplatňuje celková sleva.

14 435 ; Kč

\^
1

Roční pojistné B
Roční pojistné

Roční pojistné l 800 i Ke

Stálá sleva: Sleva za roční platbu

Platba pojistného: bankovním převodem
Pojistné období: roční (x 1.00)

Poznámka (sdělení pojistiteli)

Výše slevy 837 ^ Kč

Roční pojistné 2293Kč

Roční pojistné celkem

Roční pojistné po slevě celkem

Pojistné za pojistné období 19 999^1 Kč

l ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
l. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistnika bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace

Pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro účely zajištěni řádného nastaveni a plněni smluvních vztahů s pojistnikem (včetně tvorby
evidenci), ochrany právních nároků Pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednám.

2. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomi, že její identifikační a kontaktní údaje Pojistitel dále zpracovává ke
splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb.. o prováděni mezinárodních
>ankci.

3. Zástupce Pojistnika nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka má v souvislosti se zpracováním právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich
opravu a výmaz, právo na omezeni zpracováni a právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu. Další
informace o zpracováni osobních údajů a o možnostech uplatnění jednotlivých práv naleznete v dokumentu Infonnace o zpracováni osobních údajů v '
pojištěni vozidel, který je trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI".
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Čestné prohlášení pojistnika
IPojistnik prohlašuje, že vozidlo jwni registrováno ve s^ mimo Evropskou unii a Evropsky hospodářský prostor. ___..___.____i
Pojistník prohlašuje, že vozidlo nezamklo ve smyslu el, U odst. 4 pism. b) zákona č. 239/2013 Sb. - zánik vozidla v tzv. polopřevodu.
Pojistnik prohlašuje, že pokud k této pojistné smlouvě při sjednáni nepřiložil potvrzení o škodnim průběhu předchozich pojištěni nebo uvedený škodní průběh
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyl ověřen v databázi České kanceláře pojistitelů, doručí pojistiteli nejpozději do 60 dnů potvrzeni o škodním
průběhu předchozich pojištěni. Povinnost doručit uvedené potvrzeni má pqjistník i v případě, že jej k tomu kdykoliv v průběhu platnosti pojištěni vyzve
pojistitel, a to ve lhůtě 15 dnů od výzvy. Pokud potvrzeni nedoručí nebo nebude odpovídat délce rozhodné doby uvedené při sjednáni pojistné smlouvy, je
pojistitel oprávněn doúčtovat pojistné do odpovídající výše od počátku pojištěni.
Pojistnik prohlašuje, že rozsah pojištěni sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistnika před uzavřením
pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
Pojistnik prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat.
Součásti pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky vyznačené na pojistné smlouvě. Informace o zpracováni osobních údajů v pojištění vozidel a
přehled poplatku za vybrané úkony pojistitele, jejichž aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele, www.cpp.cz, nebo na libovolné
pobočce pojistitele.
Pojistník prohlašuje, že společné s pojstnou smlouvou převzal od zprostředkovatele pojištění i záznam zjednání.
Pqjistnik dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré
součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistnik si je vědom, že tyto dokumenty tvoři nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištěni,
jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušeni a další podmínky pojištěni a pojistnikjejimi vázán stejně jako
pojistnou smlouvou.
Pojistník a pojistitel se dohodli na doplněni či. 16 VPPPOV a či. 15 VPPHAV o následující odstavec: Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má
právo na tzv. mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištěni. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešeni spotřebitelských
sporů je Česká obchodní inspekce (intemetová adresa České obchodní inspekce: www.coi.cz).
Odchylně od či. 16 VPPPOV a či. 15 a VPPHAV se ujednává, že zpracováni osobních údajů se řídi dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v
pojištění vozidel a následujícími oddíly této pojistné smlouvy: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU a INFORMACE O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POJISTNÍKA.

Distributor pojištění
l.^JNSIA,a.s_
2.: Markéta Nováková

7/m

Číslo distributora i-77700220 r7-|
Číslo distributoral 7770022141 |

Telefon distributora i 734696809

Telefon distributora [734696809^^i
PPACP Místo sjednání

Datum a čas uzavření

Sokolov

21.02.2020 13:03

r~ Vrt7;fUn r>,.^t,1^.^"..

/-

^

Po^ís pojistAika

fJiĚSTO BCGHGV
M&rn. lť;jnj l ,y

364 73 Eochoy "^
3??S70m,353CT5m

'C:0&3S-«i44

'PS

^.^A/ ^,^,2o2c9
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^%^a^!^^^^^^^ss^K^rimzáznamuzjednánísklientem'p;i;;^louvéa^
O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištérti vozidel, které chrání proti finančním ztrátám souvisejfcim s provozem vozidla,S^^^^^n^i^SS^LP^;ntaml^wstěl!todpovědnostizprovozu volaje dána limitem pojistného plněni, u havaruniho a doplňkovýchJ, která odpovídá obvyklé ceně vozidla, nebo limitem pojistného plněni,'popř. kombinací obojího,'

Pojištění annostivozidla^akopracovflthtt
Pqjistěnt: kryje, poškQzeniinebo zniíenr vĎzrdlá vybaveného
.pracovní nástavbou při činnosti vozidla jako pracomthostrcije.

Cójepředmět^nipoiištěm?
pojistná ochrana voziclla: s výběrem náslecfujícfch:

::^

Komplexní
pojištěni';
Pojištěn) odpovědnosti i provozu vozidla:
Ą: Pojištění poskytuje pojtstnouocbiaflupojisténému v prípadechi

kdyzpůsobrjinému:u}muha'zdravf'nebonai^et^^^^
vĎzidla.

Pojistitel uhradí provozem vozidla způsoĚenou ujmu vzniklou
ublížením:: na zdraví .nebo usmrcením, zpQsobenOu škodu
vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátoawd nebo ušlý zisk..

Havarijní pojištěni:
Pojištění poskyttge ochranu vaiehQ vlastního yoádia pro případ
jeho zničení, poškozen nebo odcizeni.

^ Pojistiťfe^pQJismánéB^
nebo vandalismus;

Doplňková pojištěm:
Úrazové pojištění osob ve vozidte:
'/ Pojištění kryje smrt úrazem;, ti-vaJelnásledký 'úrazu, derinř

odškodné při pobytu viinemQcnicl a denní ociškodné po dobu
nezbytného léčení přepravovaným Qsobám vietné' ridiié.

Pojištění asistence:
v/ Nárok^ na zajištěni asistenčních sluzéi^w^Npade^OFUÉhy.TO^

nehody vozidla,
GAP pojištěni:

V případě úplné škody na yoisidte nebo oďclzení celého vozidla je
vyplacen rozdíl mezi pořizovací cenou voziclla a obvyklou cenou
vozidla v době vzniku pojistné události. Variantně může také
pojištění krýt rozdíl mezi dohodnutou cenou a obvyklou cenou
vozidla v době vzniku pqjjstné události.

Pojišténí skel vozidla:
^ Pojgténí kryje poškozeni, zničení nebo odcřzeni skel VQzidla.
Pojiíféní zavazadel ve vózidles

PoSS^mfá^ptiSsoz^í.ínS^odaz^^oiětx&zmazaiítí
dopravovaných ve vozidle.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla:
2 pojistěnťjsou hrazený náklady na nájem náhradního vozidla
po dobu opravy poškozeného vozidla nebo v případě odcizení
vozidla.

Pojištěni přírodních rizik;
Poiištění kryje poškozeni nebo znicenfvozidta živlem, střetem se
zvířetem nebo poškozením kabeláže vozidla zvířetem.

Pojištění odcizeni celého vozidla:
Pojištěni poskytuje ochranu vašeho vlastrtitío vozidla pro případ
jeho odcizeni.

PojištěniSerois Pro (přťmá likvidace):
•^ Ppjišténi se v2tahuje na'.poskozeni vašeho vozidla v důsledKu

střetus jiným vo2iďlem;jehoz řidič má pTOinnost.nahradi^
Vasiskodu,. • . .;

PWliitsní Klika: . .^ •/. ::.':^^'::'''^%^:''
Pojištění se vztahuje na pósfeoženívasétjo: vozidla v důsledku
střetu s jiným vozidlem nebo nárazem na překážku, pokud byla
současně provozem vašeho vozidla způsobena ufma na majetku
nebo zdraví třetí osoby.

llacosepojištěníhevztahuje?
Pojištění odpovědnostiž provozu vozidla;

Pojisténi se nevztahuje.'na ujmy w^ na vozidle, jehož
provozem byla škoda způsobena, a na újmy vzniklé jeho ndici.

Havarijnípojistění;
X pojištění' se nevztahuje na vozidlo, bez platného českého

teehinického průkazu a bez české registrainiznaSky.
Úrazové pojištěni osob ve vozidle:

{'oysfehi^fwvítafsse rla.Jffia2y,: které nebyly .způsobeny při
prsvozu vozidla. :: :;?:<., ::

Pojištěni asfetencé:
^'Pos^ : nwztatwS&^^^

vozidla v servisu.

GAPpojiitěni:
X .Pojištění se nevztahuje na případ částečné škody na vozidle,

Existují nějaká omezení v pp|istném
krytí?
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

|Z pojištěni se nehradí újma způsobená při: závodech všeho
; -;,' druhu; válečné události či {eroi-istickéra cínu.

Havarijní pojišténf:
: Z pojištění se .ňehrad] : sfeody způsobené úmyslně, škody
zpus(>benfr:pri řízeni osoby poď vlivem alkoholu či jiných
omamných látek nebo bez řidičského oprávnění, při závodech
všeho ďruhy, dále škody způsobené vnitrními nepokoji,
válečnými událostnii, teroristickým činem, působením jaderné
energie nebo radlaei.

Úrazové pojištění osob ve vozidle:
Z pojištěni se nehradí újmy způsobené při ňzeni vozidla osobou
pod vlivem alkoholu či (inych oraamných lýtek nebo bez
ňdicstíého oprávnění.

Pojištěníasistenee;
Asistertcni služby ňenrmožné čerpat ani proplatit^
itetefonické žádostí: na dispečink asísteníní služby provedené
bezprostředně po nehodě nebo poruše vozidla.

Pojiíténí zavazadel ve vozirfle
:t pcyistfl?( se nehťadí flěkteréyěGÍ, např. peníze, ceniny, šperky.
:umětecka díla, zbraně, Yěci.siouzicrfe
.podnikatelské cinriosti. •::1 :'^ :: "• '' '

,fq}ištentse vztahuje poyze:na dobu, kclyje vozidlo !mimomfstď
,,^

M



r/^sv^^
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I^Wffí^
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Kde se iiat mne vztahuje pojistné krytí? ||
::Bzemrirplatnpst.pcgástentsé:ridrdl&^
^.Pojištění odpovědnosti z provozuv<^^

: syznacených1 na !zelenéllkartě.::, :::::::::l:i;:;^ :..:.SV-'/111 1': :j:.I;::® ď: 11; ',1, : ^ :J::
V Havarijní pojistérií se vztahuje na geografické uzemí,Eyr®|3yvčetne1iirecka s
^Úrazové pojištění osob ve vozidle se yzfa^^
^Pojištěni asistence je platně na územtEvropy včetBě:celého uzemíŤureG Rojistěn 

Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, sou&strovi Špicberky^ Kanárských ostrovů a Madeiry.

|)aké jsou moje povinhosti?
Ppjjsfnfkje powihen zejména:
-•Qdpovedet pravdivé a y^

oznámit pojistiteli wechr^ změny týkajfcfse-sjědnanéhopo^
-< seznámit pojišteaého i každého oprávněného tlživatéle vozidla se všemi podmínkami pojistenKavíémi povinnostmi vyplývajicjmi z pojistěnf
;-! rátíňfea včas ptátitRqjistne .^ ':.'-. ^ :: 1 :::.,:,:,: : •'.::;•. :.:::::-;:::::::::;::^: .-i11^ ''SW^Sfí^ :€^:::::11:':^;1.;- •-.:.^:: . "
- •pocínatsi tak, aby škodní událost nenastala
-yneproĚ^ěamSrs^fkotíWuS^A^SSš^nS^yz^ !: • ::<••'. ::3

V^aj^prew^^i^sy!
Pojistné je splatné k datu splatnosti uv6Łteněmu v pojistné smlouvě nebo na predpisy.]póJ!5tňého,.kter^oBdrzte. Pojistneise tó
l,:,VRO}|stn:ésrril:ouve:lslyanab:ilnTOI!5ymbolem

m
'Kdy pQJístnei::!ki^ízacmáa:::kqncí?,.^^^^^^^^^
Rojistěnf se sjeynává standarctně naiclo:bu lieurcitp:u,ále lze i s)edna:t;na;fiobu urcitou»IPocáte|pojišfěnt je uveden ^pojistné smloyy^
nádobu určitou je ve smlouvě yveďen, i konecpojistenf,

Jak mohu smlQUvu vypovědět7
Pojištění můžete vypovědět: • ,
- '.db 2 mésfeů ode.dne uza^řeřit pojistné smlouvy s,osmidennívýpovednř:dobou, •: ::' ^•.: 11:1:'::;-" .:':;::^;,^
- do 3 měsíců ode dne dorueéni oznámení o vznitóp^
-' výpovědí ke konci poiistného obdola^yypQvěď musí být doFůéena alespoň S.týdnu. přeďyplynutím psjislného období.
Další zpQioby zániku pojištěFif.(SOuuvederiyvpojistné:smlouvě.
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<TČPP
VIENNA INSURANCE GROUP INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

Před tím, než uzavřete pojistnou smlouvou, ujistěte se, že máte všechny potřebné informace. Tento dokument je určen k tomu, aby
l/ás seznámil s podstatnými skutečnostmi, které potřebujete znát, než uzavřete pojistnou smlouvu. Zároveň zde najdete odpovědi
na některé nejčastější otázky týkající se pojištění a pojistné smlouvy.

Společnost:

Adresa sídla společnosti:
Adresa pro zasílání korespondence:
Webové stránky:
Klientská linka:
Email:

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3433 (dále také „pojišťovna" nebo také „pojistitel")

Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8, Česká republika
P. 0. BOX 28, 664 42 Modříce
www.cpp.cz
957444555
info@cpp.cz

Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny je umístěna na webových stránkách
www.cpp.cz v sekci O společnosti/Profil/Zpráva o solventnosti a finanční situaci.

Dohled nad činností pojišťovny provádí Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28,115 03 Praha l,
webové stránky: www.cnb.cz.

„Pojistníkem" nebo také „spotřebitelem" se rozumí osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu.
„Pojistníkem" nebo také „pojištěným" se rozumí osoba, na kterou se pojistný zájem vztahuje.

Jaká je charakteristika a územní rozsah pojištění?

• Pojištění poskytuje širokou ochranu proti finančním ztrátám souvisejícím s provozem vozidla. Jedná se zejména o pojiště-
ní odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění.

• Územní rozsah pojištění je vždy vymezen sjednanou pojistnou smlouvou.

Jaký je výčet pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou pojištěním kryty?

Pojistná událost je nahodilá škodní událost krytá pojištěním, která vznikla v důsledku pojistného nebezpečí sjednaného
v pojistné smlouvě.
V případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištění poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému v případech, kdy
způsobí jinému újmu na zdraví nebo na majetku provozem vozidla.
U havarijního pojištění poskytuje ochranu vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení. Sjednaná pojistná
nebezpečí jsou uvedena v pojistné smlouvě a podrobně definována v pojistných podmínkách.

Jaké jsou limity tohoto krytí?
Limity pojistného krytí jsou uvedeny v pojistné smlouvě jako pojistná částka nebo limit pojistného plnění.
Pojistná částka je určena částkou, která odpovídá skutečné hodnotě vozidla v době sjednání pojistného krytí a je vždy
stanovena Vámi.
Limit pojistného plnění určuje horní hranici pojistného plnění pojistitele a může být stanoven Vámi nebo pojistitelem.

Jaké jsou výluky z pojištění?

• Výluky z pojištění jsou skutečnosti, které omezují Vaše pojistné krytí a jsou vždy uvedeny v pojistné smlouvě a v pojist-
ných podmínkách, kterými se řídí Vaše sjednané pojištění.

Jaká je výše, způsob a doba placení pojistného za každé sjednané pojištění?
Pojistné je poplatek za službu. Jeho výše souvisí se sjednaným pojištěním, s rozsahem zvoleného pojištění a s ohodnoce-
ním rizika. Výše pojistného je stanovena v pojistné smlouvě.
Pojistné se sjednává jako běžné nebo jednorázové.
Běžné pojistné se platí pravidelně za jednotlivá pojistná období zpravidla po celou dobu trvání pojištění.

• Jednorázové pojistné se platí za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
Výše pojistného a jeho splatnost je vždy uvedena v pojistné smlouvě.
Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného nebo přirážku na pojistném v závislosti na frekvenci pojistných událostí
a výši vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdobích.
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Jaká je doba trvání pojištění, včetně dne začátku a konce pojištění?
Pojištění lze sjednat na dobu neurčitou s uvedením dne počátku pojištění nebo na dobu určitou s uvedením dne počátku
a konce pojištění.

Kdy pojištění zaniká?

Pojištění zaniká uplyn utím pojistné doby, na kterou bylo sjednáno, písemnou dohodou pojistitele a pojistníka, písemnou
výpovědí pojistitele a pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojištění, písemnou výpovědí pojistitele a pojistníka
do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, písemnou výpovědí pojistitele a pojistníka ke konci pojist-
něho období, písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu
pojistného kmene či o přeměně pojistitele, nezaplacením pojistného, zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného ne-
bezpečí, pojistného rizika, dnem oznámení změny vlastníka vozidla, dnem odcizení vozidla, dnem odmítnutí poskytnutí
pojistného plnění.
Přehledný výčet zániků pojištění naleznete v našich pojistných podmínkách.

Kdy můžete odstoupit od pojistné smlouvy?
V souladu s ustanovením § 1846 a § 2808 občanského zákoníku v případě uzavření pojistné smlouvy na dálku (například
online nebo telefonicky), lze odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu, pokud jste pojistnou smlouvou uzavřel
jako spotřebitel, a to ve lhůtě do 14 dnů od uzavření této pojistné smlouvy.
V případě, že pojistitel nezodpoví pojistníkovi pravdivě a úplně písemné dotazy týkající se pojištění.
V případě, že pojistník při sjednání či změně pojištění nezodpoví pojistiteli pravdivě a úplné na písemné dotazy týkající
se pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy.

• Neuplatní-li pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy, je pojistná smlouva platná a účinná.
Jak můžete postupovat při uplatnění práva na pojistné plnění?
• V případě vzniku škodní události nahlásíte tuto skutečnost pojišťovně na webových stránkách www.cpp.cz nebo na

klientské lince 957444555 a následně budete postupovat podle příslušných pokynů pojišťovny.
Jakým způsobem je určena výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění?
• Výše pojistného plnění nebo jiného plněníz pojištěníje určena pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, kterými se

sjednané pojištění řídí.

Jaké důsledky ponesete v případě porušení povinností vyplývajících z pojištění?
Pojistitel má právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo porušení povinnosti vyplývající z pojištění na
vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění.

• Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět mohl, že pojistná
událost již nastala.
Pojistitel má právo na zákonný úrokz prodleníjakož i jemu vzniklé náklady spojené se zpracováním a doručením upomí-
nek, pokud je pojistník v prodlení se splácením pojistného za sjednané pojištění.
Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění.

Jaké platby vyplývající z pojistné smlouvy jsou pojistníkem hrazeny nad rámec pojistného, jaká je Jejich výše a způ-
sob Jejich určení, metoda výpočtu?

Nad rámec pojistného jsou pojistníkem hrazeny poplatky za vymáhání pojistného, aktuální sazebník těchto vybraných
poplatků je k dispozici na našich webových stránkách a na obchodních místech pojišťovny.

• Pokud nezaplatíte pojistné včas a ve správné výši, můžeme od Vás požadovat zaplacení úroku z prodlení a také úhradu
nákladů spojených s vymáháním dlužného pojistného.

Jak můžete postupovat při vyřizování stížností a soudního a mimosoudního řešení sporů?
Stížnost ohledně konkrétního pojistného produktu nebo jednání pojišťovny či distributora pojištění lze podat písemně,
telefonicky nebo e-mailem anebo osobně na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny uvedeném na webových strán-
kách www.cpp.cz/obchodni-mista/.
Se stížnostmi se můžete obrátit rovněž na Českou národní banku, která plní funkci dohledu v pojišťovnictví.

• Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud nebo řešit spory s pojišťovnou mimosoudně. V případě
soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Je-li pojistníkem ve sjednaném
pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně
příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

• Byla-li pojistná smlouva uzavřena on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku),
má spotřebitel možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít platformu pro
řešení spotřebitelských sporů on-line, dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jaké právaje rozhodné pro Vaši pojistnou smlouvu a v jakém jazyce s Vámi budeme komunikovat?
• Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky a spory z ní vyplývající řeší soudy České republiky, pokud mezi-

národní smlouva nebo předpisy Evropské unie nepřikazují závazně něco jiného.
• Pojistnou smlouvu a veškeré dokumenty s ní související obdržíte v českém jazyce a ve stejném jazyce s Vámi budeme

komunikovat během doby trvání pojištění.
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Pojistná smlouva/návrh číslo 3238538330
„pojištění vozidel"

!INSIA
l N S U RANCE l N T E L l. l G E N C f

& AS S l S T ANCE
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Samostatný zprostředkovatel (SZ): INSIA a.s., Sídlo: Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, 1C: 48034479, zapsaná v OR
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14419, tel.: 245 003 111, email: :nsia@in;;ia.corn. Tuto registraci lze
ověřit na adrese v.'tA'w.c'tb.cz'.

Záznam z jednání - informace pro klienta

Dle § 78a § 79 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, 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 (dále jen „občanský zákoník").

Prohlášení o nezávislosti:

1/ Samostatný zprostředkovatel i jeho zástupce prohlašují, že nemají přímý ani nepřímý podíl větší než 10 % na hlasovacích
právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištěni.

2/ Samostatný zprostředkovatel i jeho zástupce prohlašují, že žádná pojišťovna, se kterou navrhuje klientovi uzavření
pojištění, nemá na jejich kapitálu a hlasovacích právech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10 %.

Zájemce o pojištění dále jen „klient"
Jméno a příjmení/Obchodní firma „M.esto.loc.h.c>Y........._
Datum narození ,..^^,^,^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^ Místo narození
Trvalá adresa nám- Míru 1 . Bochov 36471

Kontaktní adresa

Státní občanství

Vydané kým
E-mail @

RČ/IČ 00_2.54.444
Pohlaví vyberte

OP/Číslo pasů
Doba platnosti

Telefon

s
a

Ví.
•s,
?»

^

Vázaný zástupce, který jedná jménem a na účet výše uvedeného samostatného zprostředkovatele
Jméno / firma ...lnsia.KV.ST.o._^^^^^^^^^^^^^^^
E.rngil marketa.novakova@insia.com Telefon 734696809
Bydliště / sídlo .J"!iho.z poděbrad441..'..sokl::'lc"/..3560'1...
Kontaktní adresa ,,„__,...„..„.„..„.._^^^^^^^^^_..„....„.....„„„.^^^^^^^^_.„„_„_„.,_...„..,.„„.„_

'sl
l
s
>.

Potřeby a požadavky klienta pro pojištění vozidla

Druh vozidla, model .Nlpeu9ertBwer,,__ ..02/2020..
VIN/RZ 'JF^^^2M^1_^^^^^^^^^^^^^
Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Zájem: ANO |3 NE

Limit pojistného plnění .1.1.1/11.1.
Havarijní pojištění Zájem:

Průběh předchozího pojištění ověřen: ANO (ČKP)S
/11 ANO a NE

Rozsah pojištění: Q all risk @ havárie [3 živel [:/] odcizení
Pojistná částka .5^^ClDPH,..,,. Spoluúčast ..5%.mi.n-...5:000.:.... . ,. GAP:

@ vandalismus

ANO B NE a

Připojištění

Čelní sklo/skla
Živelné pojištění
Střet se zvěří

Zavazadla

Asistenční služby
Právní ochrana

Úraz. poj. řidiče

AN O í/] Li m it .1.8-000':........_...
ANO U Limit

ANO U Limit ......_..„_
ANO U Limit

ANO [./] Garance pojistného 3 roky
ANO [i Pojištění náhradního vozidla
ANO f"m| Úraz. poj. všech osob

ANOQ
ANOD
ANOQ

www.iiisia.cz / Pro vše, co je před Vámi /3
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Ostatní požadavky \
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Důvody, proč je klientovi nabízena konkrétní nabídka

Z důvodu nejlépe odpovídajícím požadavkům a potřebám klienta sjednáno pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla varianta SUPERPOV limit plnění újma na
zdraví 111 mil., újma na věcí a ušlý zisk 111 mil., dvojnásobek úrazového pojištění řidiče,
rozšířené asistenční služby při poruše i nehodě, neuplatnění vlivu 1. PU na bonus, možnost
připojistit přívěsný vozík do 750kg zdarma, havarijní pojištění - havárie, živel, odcizení,
l vandalismus - pojistná částka 588.060,- s DPhl spoluúčast 5% min. 5.000,-, pojištění okenních
skel vozidla limit plnění 18.000,- bez spoluúčasti, asistenční služby CAR Plus, GAP, platba 1x
i ročně. S pojistnou smlouvou předány pojistné podmínky. Jiná pojištěni klient nepožaduje.
Doporučení pojistitele CPP a.s., 1C 63998530 Číslo návrhu .3238538330 _

Upozornění pojistitele ve smyslu § 2789 občanského zákoníku
Klient byl upozorněn na níže uvedené nesrovnalosti. Klient souhlasí se sjednáním pojištění i přes tyto nesrovnalosti.

fB
t^i

:«Ł

o
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s

o

Informace pro klienta;

Charakter zprostředkování pojištění - pojišťovací agent:

Způsobem, kdy je vázaný zástupce oprávněn sjednávat pojištění v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění dle §88 odst. l písm. e) je povinen na vyžádání klienta mu sdělit pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění. (PA)
l) Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory, má pojistnfk právo odstoupit odpojistné smlouvy ve lh3tě 14 dnu ode dne jejího uzavření, vyjma pojistných smluv životního pojištění, kde je možnostodstoupit od pojistné smlouvy ve IhStě 30 dnů, viz podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy specifikované v příslušnémustanovení občan, zákoníku.

2) V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem vázaného zástupce či jeho pracovníka, seoprávněná osoba muže 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 inaia@lii:iia..corn.
3) Oprávněná osoba muže rovněž na zprostředkovatele podat stížnost na sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami přiČeské národní bance. Stížnost je možno podat písemně na adresu Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nadpojišťovnami, Na Příkopě 28, 115 03 Praha l nebo elektronicky na adresu p'xi3telna@c:nQ.cz.
4) Oprávněná osoba muže své nároky vůči zprostředkovateli uplatnit rovněž právní cestou v souladu se zákonem o distribucia zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v platném znění a dle dalších právních předpisů. V případě stížnosti na vázanéhozástupce či pojistitele je možné v případě neživotního pojištění podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci(WWi^.COi.CZ)

Počet číslovaných příloh: o
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verze -2.2018

Prohlášení klienta:
Já, výše uvedený, prohlašuji, že:
l) 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 následku nesplnění této
povinnosti,
3) mi vázaný zástupce vysvětlil svá doporučení, 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,
4) shledávám nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes případné výše uvedené
nesrovnalostí,
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 web. stránkách
9) souhlas zákazníka dle GDPR s profilováním @ ANO Q NE
10) jsem se seznámil s dokumentem ZákladnÍínformace o zpracování osobních údajů (ze dne l. 5. 2018), která mi byla
předána jako příloha tohoto záznamu z jednání. Podrobné informace o zpracování naleznete na
hĚ:tp'//v,:'ww.hi;;iB.czA:;'-iniSď/oc!ii'anB~o:sobrucli~uď3ju/,
11) pokud jsem uvedl osobní údaje jiných osob, prohlašuji, že jsem k tomu oprávněn a mám k tomu jejich výslovný souhlas.
12) Jste daňovým rezidentem USA ve smyslu zákona č. 105/2016 Sb? QANO ®NE

Pokud Ano, vyplňte prosím formulář:
htí:p://www JiRancnispra VB j::2/cs/iTiezln"rodiii-spolu prBCď/iTie2i!iaroclnl-'2darioyanr-pnrne^

V Sokolově dne 21.02.2020 Město Bochov
...„y...y«.....^..........,.,.-..........,„...^....-.^^:
/ jméno, podpis

Záznam za SZ zpracoval: ,»,Ł./]^ sl-todflý ssV^ -r Af
l •',".(.•..-•-' • ;•-• -;'- -

\&i .^^L ©

Insia KV s.r.o. in;

^l®i! 3o471Bochnv
SL^ -^ CT'670m,35367Q131

iC: 002 54 444
néno, podpis, razítko vázaného zástupce)

(-; . Cr-f ^'^. ^<:'<?0

v Sokolově dn^ 21.02.2020
......../ <-" 1^- .....
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Základní informace o zpracován? osobních údajů
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Správce údajů:
Web:

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

Tento dokument představuje základní 'nformaci o zpracování osobních údajů, které provádíme v rámci zprostředkování finančních služeb. Podrobné
informace naleznete na iílÍĚ;fcw%sn^;^o^n§i%o^řaii^^sofc[!'iich^^

Jakéjsoii elův&dy zpracováni osobiiích úáajů?
Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je nabídka, změna,
plnění nebo ukončení finanční služby včetně souvisejících činností jako
je šetření ěkodních událostí nebo pomoc při uplatnění práv.
Zpracováni 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 naši 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.

as® ůííajs a jal'ym způsobeiíi zprscovava^'se1
Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a
poskytování našich služeb, plněni závazků ze smlouvy, dodrženi právních
povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů. Bude se tedy
zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou uvedené
v záznamu 2 jednáni, smlouvách, hlášeních škodních událostí nebo jiných
podobných formulářích, případně 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 posouzeni 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 určeni práv a
povinností vyplývajfcích ze smlouvy včetně šetření ěkodních událostí,
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).

;Skufl tjejale; z«:.li>ává)Ts&?

Osobni 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. insolvenčnf rejstřík, obchodní
rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.), přip. od jiných
osob, pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, pokud tak
stanoví právní předpisy anebo pokud k tomu dáte souhlas.

KosrsU :;nůÍB>R4? ůdare Dreds"

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 zpracováni' 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
osobnfch údajů.

Kdu mtíxsrne prerisil utíaje cia zsh ran 1c
Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU,
Evropského hospodářského prostoru (EHP), např. společnostem skupiny
Marsh & McLennan Companies, Inc., poskytovatelům IT technologii a
dalším zpracovatelům nebo správcům.
V souladu správními 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.).
V takové situace je k plnění našich smluvních závazků a ochraně našich a
vašich práv nutné získat nebo předat údaje do zahraničí. V ostatních
případech bude předáni nezbytné pro plnění našich vzájemných závazků
nebo určení, výkon a obhajobu práv.

"llouho manw ůáass u s&l;e
Nejčastěji se osobni údaje zpracovávají po dobu trváni a plnění
smluvních nebo i mimosmluvnich závazků (pro zjednoduěení 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 naší činnosti po zákonem stanovenou dobu. V tomto případě se tedy
vždy řídíme platnou právní úpravou, kterou lze dohledat ve sbírce zákonů.

,.^s:<ká ISCXE vaše práva?
Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů nás můžete požádat o
informace o zpracováni, 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.

Kontakty pro dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů: webový formulář -
http://www.insia.cz/o-insia/ochrana-osobnich-udaju/odvolani-souhlasu/, telefonicky nebo písemně na adresu sídla INSIA.

Platnost od: 1.5.2018

Účinnost od 25.5.2018


