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sdružené pojištění souboru vozidel

1. !tuny

Pojiăfavm:

Čcská pejlšľovmł as.. Spálená 75/ 16. Nové Městu 10 00 Praha Česká rapubllka. IČO: 152'l2956. DIČ: CZĎ9900)Z73„

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Prazev spíspvá značka B 1464

ČR Hyglcmcká sLanicc hluvníhn města thy se sídlem szc, dál: jen: CR hlavníhu města Prahy' Él

IČO' 71009256 Hygimiclsř Sląnlnc

Plálcc DPH: N'E Ě

Sídlo ñn'ny: RYTÍŘSKÁ 404/12, 110 00 PRAHAv ČESKÁ REPUBLIKA iš

Kcmspondenční adresa je shodná se sídlem army, Ě

umírají tuto pojísmoll smlouvu:
E

z. Úvodní .ut-meni ä
2.1. Tuto pojísmí; smlouva o sdnlžcném pojištění souboru vozidel (dáli: jen ..pojistná smlouvu") stanoví úkladnl spolbčué u

parametry pojištění. včetně pravillcl pm
zařazování vyřizování jednullivy'ch vozldcl ze o V1 Ě

soulřorul
=1

2,2. Pojištění sjpdmna' na základě [0m pojistné smlouvy sc ř'ldí vssobepnými pojistnýmí odmínkumi
VPPPMV-F-S/ZO l 8

1:1

m Sazebníkem poplatků Occňavacíml tabulkami ke stanovení výše pujlsmc'ho plnepí z nm pouml iínmlvelíp pojištění.
Ě

23, Odpovědi pojisnlíka na dotazy pojišťovny EI

Hlavní obor podnikům' pojusmíka Osmmí š

Provozuje pojistník svá vozidla mimc území ČR" Ano

3. Phdmłt mm Imlnllvy

3.1. Předmělem Lc'm pnjislne' smlouvy je Zejména \'Ipmva vn'jcmných postupů při Sjednáváni. lrvám'.

změnách 1 ukončování pojišlění vozidel, smnoveni způsobu idcnli ñkacc pojišlěných
pojišťovny Ápająsmíkn ěných vozí a „mvvozí s|anavcní celkove' roční výš:

po] lstnéhn 74 všechna pojiš|ěná vozidla, jakoži specifikace pravxdcl ur'amvám' k.
vyřamvan;

vozidel z pojišlčm' vzmklých na

základě těm pojistné smlouvy (specifikace pravidel sjvdnávání ukončování pojxšlční jeanuzłivýłh vozidel).

4. Výklad „um-ya. mimi!

4.1. Za účalcm přcdejití případným nejasnoslcm nebo napřcsnoslcm při výkladu lodnulllvýcll
ustanm um' tělu pojistné S|1|10|I>

vy
x. polislnik a pojišťovna dohodli na mm. za následující Pejmy buduu ml'l

pro účely ýkL'ldu uslancvuní této pojistné

smlouvy následující význam: ľ

Pmlsmlouvn podsmlouvou se rozumí dukumcm. který dañnujc. Pří? mzšlřuj:: předmět Lojišxenl základě létu po] islmš

smlouvy o v něm specifikované vozidlo, rcspcklive pojištění odpoveduusn m újmu zpüsabenou provozem speclľdçovuuéllo

vozidlav a který stanoví další polřebné parametry, údaje podmínky vzmlluj ícl se k pýjlšlélli lupou)
vozidlu. Shndou smluv-

ních sn-.m ohledně mém' podsmlouvy dochází k doplněnl. pñpv změně nbsahu tělo rámcové pojistné smlouvy. Podsmlouvu

lze v než elektronické lcchmcké„edm jine' písemné podobě. zejména pak způsobem vyuzivnjícírll jiné ymsli'edky.

Th.)
Přehled pohybu podsmlllv předsmvuje dokumml gmcrovnný pojišťovnou obsahující preklad vzniklých ukončcných

podsmluv za dané období.

"u, pvp-3 Tumvuü, p u 50× ms. _ P wwwpaskapoiístovnn.a A



Č l'slo “137191788 chpojlstllé smlouvy' FN
Stav k datu. l. 7. ZD|9 pmuukxul

Dokument mající eleklronlckou pndnbu - dokumentem majícl'm elektronickou podobu s: l l „ rozuml lukuvy' dokument, kleľý

je vytvořen proslřcdkcm Výpočclllí lechlliky a je zachycen 'If-1 datovém nosiči s u'rn. :x: smluvní strana. které je dokumem

y lçl eleklmnlckou podobu určeny ,c s nim seznámcna proalřcdky výpočetní technikyy např. pošlou. Dokument

elektronickou má formát PDF.mající podobu obvykle ellkmlnicmu

5.mpujimul pod-minuvy

5.1. v rámci každé podsmlouvy musí býľ sjednáno minimálně pojištění odpovědnosli provozu
vozldla nzbo havarijní pojiš-

[ční v rozsahu základní vananly ..All Risk“.

5.2. Kc každé podsmlouvč je mozne' dále kombinovatjednollivá doplňková pojisllsnl dle pravidel *pojišťovny platných ke dni

uzavření této pojlsmé smlouvy.

5.3. Konkrétní rozsah pojišlěnl vozidla určí smluvní
slmny příslušné podsmlouvě.

5.A. Pojwwpovědnwizmvoádh

V případě. že je v lámci příslušné podsmlouvy sjednáno pojištění odpovšdnnsn provozu vozidla. puk lolo pnjlšlšnl sjod

nává vc varianlě FLEET 50 s následujícími limlly poj ismého plnění:

a) pro újmy podle § 6 odsl. z plsm, a) zákona č “8/1999 Sb. 50 000 000»- Kč každého
zl-ul

Lčnéllo nebo usmrcznélloy

b) pro újmy podle § 6 odsl. 7 písnu b) a c) zákona čs l 68,' l 999 Sb. 50 000 000,- Kč bez ohledu pam poškozených,

c) pro náklady právní ochrany podle čl 13 odsl. 2 VPPPMV-FS/ZOI 8 10 000.- Kč.

5454 Pujišušul laků) IZ! HM puvluunal

V případě. že j:: v rámci příslušné podsmlonvy sjsanáno poiišlénl odpovědnosti vzrlanlč od TOP ncbo Sklad sou-

časně H. jednu' druh vozidla osobní uulomobíl nabo nákladní aulomobll do 3500kg, Posky
odlišné l c m

pojlšrovnn zárovcr'l lolo
pm

”POHODA Bezjištění povinností“,

5.6. Fajman Anime:

V případě. Že je v rámci podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z
provozu

vozidla nc o nuvun'jní p0j lštční rozsahu

základní varianty ,All Riskť poskytne pojišťovna pojisml'kovi pojlšíění ASlSKCnL': rozsah vutlnnly ..POHODA Klasik“.

v pnpadš. Žc je v rámci Dodsrnlouvy siednáuo pojištění odpovědnosti provozu
vozidla z vnnj'ní pojišněuí mmhu zá.

kladni vananty ..All Risk“. poskyrnu pojišťovna pojlsml'kovi pnj'ístéuí Asistence rozsah varianty „POHODA Special".

Tolo neplatí» jc-ll na podsmlouvě sjednáno pojištení odpovednusn provozu
vozldla van me TOP

5.7. Pojíímí činnosti von'dlnjlko pracovního moj:

Na jednotlivých podsmlouvách l7: ujpdnut. že W sjcdnlné havarljnl ij išxěnl' dle VPPPMlF-S/ZOIB nevzualtujc Výluka

uvedená El. 29 odst. I písms 0 pro
činnost v02ld|a jako pracovního stroje.

5.5. pojmnuuvozíulupodvlívun

Na jednolllvýcll podsmlouvách lze ujadnal. Že utn sjodnune havarijní pojlšlěrlí dle VPPPM *Fri/'201 B nevzlahuje Výluka

uvedená čl. 29 adsl. písm 1) řízení vozldla osobou pod vlivem alkoholu drog nebo *M VF jin 'tah omamných :í návykových Irl-

ícks pokud příslušné předpky bozpsonosn n plynulosti provozu
Hzcní pod vlivcnl lčchlo lílsl ukazují' nebo řízení pod vli-

vem těchto láíuk v rozsahu větším, než příslušné píodpísy n bzzpečnosri u plynulosli provozulpovolují.

Podmínkou pro poskytnutí pej islného plném' výše uvedených případmh j::

V případě řízení vozidla osobou, klcrú při Hutní vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psycholrvpní lálky nabo

léku uznaócnchn záka/.cm řídi| mutomvc' vozxdlo, poskytne pnjisliml pojistné plnění ž: su řidič .m výzvu„made,
příslušníka policie Mbo správního orgánu bczproslřcdnč podrobř požadovaným zkouškámpouti v kám a

zjišlčm' pí-llomnosll výše uvc›

daných látek krvi.

V případě řízcní vozidla osobou, klcrá při řízení vuzidla byla pod Vlivem alkpholu, koncenlmcc alkoholu

nesmllmpmnp'
krvi okamžiku způsohcní pojlsme událosli překročil 0.5 %n.

5.9. únme mim

Ke každé podmslouvč poskytne ponšťovm !akcí Úrazové pojišlění omezmý rozsah. Tolo leplalí. jedná-li se u druh vozidla

pramvní SEO] přřlml ný~ přípOJnČ voudlo přívěs, přípojné vazidío návěs nebo přípomñ madla lmklorů.

Tom dál: neplatí, j=-lí na podsmlouvě sjednáno Po] lšlěni odpovědností z
provozu

vuzídía la 0mm l v: máme TOP.

Dále :1a ujodplvá. ž: v: VPPPMV-F-S/ZD l 8 ncplatí čl, 63 odsl, 4.

o. Pojlłtlni jednotlivého mw. , uzavření podlmlnuvy

6.14 Pojištění jednotlivého vozidla st sjednává lámcí podsmlouvy. u m na základě akccp
L1

pojísrníkovy žádostí pi-ijoii

vozidla do pojištění 7a strany pojišťovny Unvřením podsmlouvy se vozidlo sláva' souboru vozidel dle

této rámcové
municí pojr'šlěnc'ho

pojismé smlouvy

.no m 7100719 uv, 9. o nm 305 §59 as lamaKlimsxý w.. Pů-pä. ł www.ca§kapniísmvlla.u A



Cislo 4087191785 Kód FNpolislnp' Smlouvy Produktu'

Stav datu' l. 7. 2019

6.2. Podsmlouva v pojíšléní jednotlivého vozidla jc uzavřena k okamžiku uvedeném Pctv :ni rozsahu pojištěni' pod-

smlouvy,

6.3. Podsmíouvu (změnu rozsahu popšieui souboru vozidcl) lze Sjednal jinou formou nez písemně.

6,4, Zvláště sc sjednává. z: podsmlouvu lzr: sjednat též zasláním návrhu popsmikp pmeii vozidla do pajlšlěnl)

elektronicka' podobě (dalovou zprávou. na základě emailové kemuníkac: či jinou obdobnou

çžádosl r)
clekuonickou formou) a ná-

slgdnou akccpmí pojišťovny. Takto uzavřenou podmlouvu lze vyholovír elektronicke'
podobě

zaslal ji elektronickými

Prostředky :mi ismíkovi (dolovou zprávou. emailovou zprávou N jinou obdobnou elektronickou ronuou),

65. Žádosl o při jeli vozidla do pojištění je pojišťovna oprávněna odmítnout, pokud lom edm rnutl neodpnmjc úkonu nebo

příslušným pojistný!" podmínkám ponsrovny.

6.6. V SOUVISIDSIÍ s uzavřenim podsmlouvy, rámci níž dojde k Zařazení vozidla do popsieni. může být m žádost pojlslníkx

také Přch lcdsopsán pohybu podsmluv

6.7. U podsmluv navieuým pojišlžním odpovědnosli 1 provozu vozidla vydd pojišťovna Wii
l

lníkovi zelenou kunu.

7. IÍiŽ-Ěm'i E ?Id-TJ trvánípojlłtění

7.1. Tale pojistná smlouva s: sjodndvd na dobu neunžhou Pojistná doba pojištění sjednaných rámci jednotlivých podsmluv

s: určí dlc níž::

l
uvedených pnvidel.

7.1, Pc uzavfcrlí iélo poj islne' smlouvy bude vydán první Přehled pohybu podsmluv.

Wadohmwwýmgodméhovmmmmutmnmmwdmwm
73. Všxhlla pojištění Sjednaná rámcr dane' podsmlouvy, včetně jejích změn. jsou úč'nná okamžikem uvedeným pod.

smlouvě. Tenlo okamžik nesmi předcházcl okamžiku vzniku dané podsmlouvyo

7.44 v případě žádosti o změnu rozsahu pojištění dane' podsmlouvy bude posmpováno podle uslarlovení předcho~

zího odstavce tím, Ž: pojišťovna nku'pläci navrhni/Iné měny rozsahu pojištěni pojismík
analogiřky niismi'k vi

vi potvrdí. o to dokumentem

:lektroníckc' podobě Čl jiné dohodnuté formě, V připadá žr- k ukccpluci nodojdo, zůstává pojišlční nczménčnd

7.5. Změna pojištění jcdnutlivých vozidel na základě podsmluv bude na vyzdddnl pojlsmíka vyslavcním Prchlcdulm
pohybů podsmluv.

[Z] unixpojmm

8,1, Zánik Dojlštční sisdnilných rámci jednotlivých podsmluv nasldvá za podmínek slanov ných ném P0] istne' smlouvě.

příslušných právních př:dplscch pojismy'ch podmínkách vztahujících .se k pojišlłnírn sjedna n l rámci pudslnlouvy.

8.2. K zániku pojíšlění lélo pojistné smlouvy jako celku dochází za podmínek slanovených příslušnou právní úpmvou uj~

měna dohoduu. nczaplacením pvjisméhm výpuvčdí, odstoupením. dnem úniku pojislníka, uplynutím doby. jerlí pojmná

smlouva uzavřena dubu uwzixou či Jiným způsobu“ slanoveny'm právními předpisy V Přřp dč rámcového pojištění

souboru vozidel dle ném pojistné smlouvy umkaji k: stejnému dni léž pojištění jednotlivých Dzidel

zániku
ze souboru sjednané na

základě podsmluv uzavřených souladu wmo pcjlsmou smlouvou.

8.3. Pokud lhůtě tří sobě kalendářních měsíců od dam ukončení vozidla v rámci tělo
po následujících posledníh pujišíéní

pojísmé smlouvy nebude této puj ísmé smlouvě sjednáno pnnšmn' nlespnň Jednuho vozid n (nová podsmlouva), zanikne

vzhledem k absenci přtdmčlu pntjíšlční celá mm pojistná smlouva uplynutím výše uvedene' tříměsíční lhůty.

8.4. Zánik pojištění jednotlivých vozidel nu základě podsmluv bude na vyžádání pojismíka Pal en vysuvcnlm Přehled“
po-

hybů pudsmluv.

l"
9. mam

9.14 Celková výše pojistného so určí dl: počtu vozidel „inzcnýcu do pojištění. Pojišťovna pojlsmik
berou na vědomi le

celková výše pejisme'ho s: bcz dopadu na plalnosl ZSl účinnvsl léto smlouvy odvíjí od sjednání n zániku chnollilłých pojišlění

na základě podsmluv vzlahujl'lzích se k lšlo pol ismé sllllauvč. přičemž Jednotlivé splátky pojis neho budou dlc aktuálního sla-

mmhu pojištění hrazeny základě souhrnného Vyúčtování nsilnnc'ho pojišťovnou pol' ilstníkavi dohodnulc' frekvenci

(déle jen „běžné vyúčtováni'ús Konkrétní výše dílčího pojistného !łťl pnjišlěm' jednotlivého vozidla.
mp' pojišlční odpověd-

!10in za újmu způsobenou provnnm
loho|o vo7idla :c ujedná m'mct prislusnc' podstnlouvý.

.4.20 zlu ln w.. 7 0049 out p, o nDX sos. 559 as umKllenläký »w _ l www ctsknpojistovnmseskawiistovn.
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Stav k datu' L 7 20l9

slanoveno za období roku a bude hrazena 7 7áklañě mlnnáhn hěýnéhn9.2. Follstné le Íednoho splátkách vvílčlování.

9.3. Zpusoh úhmdy pojistného

Vyuutovtinim

Ílll mamma“ ploaohon'ho průběhu

Odchylně od člv 18 VPPPMV-F›5/2018, pokud jde 0 pojištění odpovědnosti provnzu vozidla. a čl 39 VPPPMV-F-S/ZOI Š,

pokud jde hnvnnjni pojisteni, se škodní průběh nezohlcdñujc

11. IWH tpojišťovny pnjismíkx

11.1. Pnjišt'ovnz paj ismík se zavazují dodržoval povinnosti stanovena' jnn příslušných poj ismých podtninlnioh vztahuj i.

cícll se kc sjednaným pojištěním rámci jednotlivých podsinluv

11.2. Pojišťovna se dále zavazuje na žádost poj istnika vystavit tyto doklady vztuliujioi se k pojištěni:

a) Přehled pohybů podsmluv 7a obdobL

Přehled ke dni.b) podsmluv

11.3. Pojísmík je oprávněn požadoval bezplatné vyslavení dokladů (nebo noldory'oh nich) uvodony'oh piodohozini odsmvcl

po pojišťovně jedenkrá! za pojtslne' období' V případě opšmvrlé žádosti jc pojišťovna opnivuono l v zavystnvom těchto dokladů

požadovat po pojistnikovi uhmdu dle Sazebniku poplatků.

11.4. Pojistntlt st: zavazuje k přijeli do pojištěni dle této pojtslné smlouvy navrhovat jen taková vozidla, ktorýoh má JB-

jich pojlšlční leismý zájem. üjem může hy't daný mj. ekonomickými vazbami (vlastních/L lišasing, úvěrová smlnuva

apod ›

IZ. VM nm ujednání

Odchyluě ujednává.

12.2. a k informacímTtanspatentnosl přístup

Pojišťovna bere na vědomí Dovinnosl Poiíslnika uveřeinit tuto smlouvu :nuladu sc zákonem čt 340/1015 Sb.. o zvláštních

pndmíuka'ch účinnosti některých smluvv uveřejňova'm' lšchto smluv a n registru smluv (zákon o régísmt smluv] a vnitřním

předpisem Pojlsml'ka č. 11/201!) dne 23. května 2016. klerým se zavádí Registr smluv
HSl-lMPt zásady upravujlcl jejich

uveřejňování. Pojišťovna bere vědomí povinnost Pojísmíka vyplývající 72 zákona č' lOó/l 999 Sb o svobodném pristupu

k informacím. ve mění pozdějších předpisů Pojišťovna bere na vědomí, Že je uľklndě ě z pism e) zakona a 320/200]

Sb.v o finanční kontrole ve veřelné správě ti u změně někleľých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
zneni pozdějších před>

plsův osubou Dovmnou Spolupůsobíl při výkonu finanční konlrolyv Smluvní slmny souhlasí s tím aby tato smlouva byla zve-

iojnena na oñcíálních webových stránkách Pojistnlka a to včetně případných příloh al dodatku
hcz

časového omezení

Bod !5.4. Práva a povinnosti vyplývajici z této pojlsmé smlouvy se řídí příslušnými piavnhni předpisy právního řadu České

republiky upravujícírni soukromé poj' ištěni Tam pojistná smlouva je vyliolovena třech stejnojłíscch. nichž každý má plat-

nost originálu. jeden obdrží Pojišťovna a dva Pojislnik,

Bod 155 Tato pojistná smlouva nahy'va platnosti dnem jcjl'l-lo podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem zveřej-

není smluv'
registru

12.1.vamvánivoz'idkmimnúmíČR

Ujednává ss,
že odpověděl-li pOJlSlnik příslušné podsmlouvě na dotaz pojišťovny „Provozuje pousmík vozidlo i mimo \'1ch

mi CR?" NE, zavazuje si; popsmík. případě Sjednání poj1š|ění odpovědnoslí z provozu vozidla na dané podsrnluuvě, uhradí)

pejlšťovně na

základě jeji: písemné výzvy spoluúčast vc výši 5 7 vyplaccného pojislného plném' 1 každé pojistné událosliv

k níž dojde mimo území Ceske' republiky.

Tímto ujednánřm mm' mklemk dotčeno právo popšl'ovny na úhradu vyplacená čästy ve

smysgu
Zákona a am právo na ná'

hradu škody nebo jiné obdobné právo „má jinému, které přešlo 2 pojištěného na pojišťovnu' Pokud pojlšt'ovna pc úluadě

výše uvedene' čáslky pojismíkem zjistí. Že důvod k přijetí této částky Zcela nebo Částečně odpadl. je povinna danou čáslku

nebo její příslušnou část pojislníkovi vrátit.

13. Přílnhy

Sambm'k poplalkú

Buxus. BrnoKHeMský as po-páv 7170-19 m _ L www.cns|mpuiístmma,zz 4



Číslo 40871 91 7-98 Kód Í!pojistné smlouvy: produktu:

Sm k datu' l, 7. zam

14. Závěrečná pmhlűłenl 110]me

že uvcdcnc' (510 smlouvě v uvedlPojistník svým podpisem stvrzujc, všechny údaje pojistné záznamu z jednání plavdivč

11 vcškcrá jeho pmhlášcní lélo pojísmé Smlmné úzmmu j" uvedená jsou pravdivé.

Pojismík prohlašuje, že byl informován zpracování jím sdělených owbm'ch údajů že podrobnosti týkající osobních

údajů jsou dostupne' na wwwvceskapojislovmcz sekcí Osobní údaje dále v obchodních mísleth pojishlelc. Pojixmík sc u-

vazuje, že v Iamm muahu informuje pajíštžné osoby, Dále se zavazuje. Že pajlsñleli bezodkladně
oznámí případné zmeny

osobních údajů

Pnpsmík

Českou 1! nnhlířgní do v rozsahu uvcdenémzmocňuj: pojišťovnu (dále jen „ČP“) spisů v: VPPPMV-F-S/ZD l 8 čl. ID

min

souhlasí se zmocnčním a zprosxěním mlčcnlivosli a m zpracováním. zpmšlčním zmocnění romhu uvedeném ve

VPPPMV-F-S/ZDIB člv lO odsl.

má souhlas poyšléného/pojišlčných uzavřít pojištěni ve sjednaném rozsahu.

Jako pojislník dále potvrzují. Žejsem s: před mvřcním poJlsrné smlouvy seznámil/s přzd svým souhlasem přcvul/a v ll-

stinnc' nabo jine' textové (např. na co) čl elektronické podobě zaslané m mnnu uvodcnou c-mailovou adrcsu následující do-

kumcmy:

záznam z jsdnám'.

přsdsmlumí informacc vcnc PlPMV~Fr§/20l 8v

pojistné podmínky vcrzc VPPPMVrFrS/ZOIX (Sdmžcné pojištění vozidel T. 5. 7506 DS/ZOIX F)~

occňuvncl tabulky pro
stanovení vyse pojistného plnění z úrazového pojištění dopravovaných L osobv

suebník poplatků.

mformacc o zprosssdkovunsli,

informační dokument pojistném produktu IPlDPMV-V-S/ZOIX.

15s V! m1?" lm1

15.1, V případů odchylek jednotllvých ustanovení vztahujících k jednotlive' podsmlouvč od
ustanovení

létu pOJlsmé Smlou-

Vy, mjl případě podsmlouvy plodnost ustanovení vzlahujlcí k podsmlouvě přod usmnovcnllni pojistné smlouvy.
Léto

152, Smluvní V.: nr- na vzlah |nmn smlouvou ustanovení s: adheznlchsmy ujednúvají, uložený pojismou nepoužljl týkající

smluv (§ H99 š 1800 Lék Č. 89/2012 Sbsl To neplatí případ/ě. z: pojismík nem' podnikatelem vc smyslu š 420 75k

E 89/2012 Sb.

15.3. Změny a doplnky této pol lstns' smlouvy nad rámec 7mčn a doplncní souvlssjlcíoh sl:

sjednáváním
a ukončováním tool

nolllvých podsmluv je možné prováděl pouz:
fonuou písemných číslnvany'ch dodatku ndsnulllamnýcll oběma smluvníml

stranami,

15.4. Pváva n povmnosll vyplývající 7 léto pojistné smlouvy :i: řídí příslušnými pm'vnimí předpisy pm'vního řádu České

publiky upmvujícími soukrome' pojišlěnl

15.5. Tam pínísíná smlouva nabývá účinnosu okamžikem svého podpisu.

Smlouva uzavřena
Á IZłrh ' 4:' g, 30

dn: ř? hodin minul

ČR Hygienická stamce hlavního mesía Prahy

Podpis (a razííko) zájcmcc Podpis pojiírovuciiío

Mvňv. Luxus

Jq'govqí
OVQÍMÁu E, CLvsd umí'u vVí Ju J.; lak

Jméno. příjmení H funkce osob
oprávněné

k podpisu

Smilies hš. m. Prahy
SC sídšem í'l Pra::

RVh'Íská !Zn HU OI Praha í

poštovní' (-Tl hrádku 233

lan 295 356 700. 72x 221212335

Klíemăky' ssnns vízozn íít m, pop: nnoinon, ao nox 305. ssnlŠíZÁDOQŽSG
stuno 5 x s



VI L1:: a:

POlISTOVNA

,Z

Česká pojlšl'wn: Spálená 75/16, Nové Město) 'í'ío 00 Praha ii Ceska' republíka. lčo: 65272956, DIC: (1699001273. zapsaná n m

obchodním rejstříku Městského Soudu Prazeí spisová značka B upa
to D ”m“

cz=ý u:
POJISTKA

o

sdružené pojištění souboru vozidel zl

potvrzení uzavření pojistné smlouvy číslo 1.0871917-98

Poiísiník

Název ČR Stanicefilmy Hygienická hlavníhqmčsü Prahy E

Adresa RVTÍŘSKÁ 506/12, 110 oc PRAHA, ČEKÁ REPUBLIKA

IČO TlOOQZSú
a

IT:Plátce DPH :i

Komspondenční adresa ie shodná se sídlem tnmy

Dprivněná osoba

ktevé událostí vznikne na bude určena dleOsobaí případě potistne právo polísmé plnění, polistne' smlouvy příslušných potismýcn

podmínek.

pojisuuí událost Ě

Pojislnou událostí
le újma vzniklá živclěí zdravív majetku nebo jiná nkulnosl dle poilslné smlouvy s polistnýsli podmínek. Z

Pojistné nsoupsči

Polistnýin nebexpeiím jsou skutečnosti události vymezené pojistné smlouvě a pojistných podmínkách jako možná příčina vzniku

události.pojistné

Počátek dnb:pouštění a pojistná

sjednané pojištění ie účinné od 00-00 hod dne 1. 7. 1019 je sjednáno dubu neuvčilouv
o

N N c

m

b

E

I:

Mimi Sam/y 901mm I:

Má Wťmi Spam' 75/15 Méslc u: ?aha Listů 'rumu sto1.51is

wwxshwłlstomn

zapsaná v okhodmm remřwku Mkuknhn v Pnzą sum zmije w.

mld



KALKULACE POJISTNÉHO NA SOUBGRU VOZIDEL FLOTILY FN/AN

Čoská pojišťovna. a. s„

zastoupená: 440320029 LPJrust, 435011745

Delallnl sestava vozidel ze dne 165.2!319 14:27:21

Polislnik' Hygignický stanice hlavního města Prahy :a: si Pocet vozidel 5

Adresa' RYTÍŘSKÁ 404/12. 11000 PRAHA Pojistné celkem: 63726 KČ [02mm mm. wmvane na děhxelnm Počlem Salám v Kč)

RC: Pcvmné ručení

IČ: 71009255 Havaríjní popšlěnl

Připogišzěm',
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PIM informace 04 zpracovani údajů u: no É. :4

osobních Ě

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracován! Vašich osobních údajů naší společnosti. Da\ší podrobnosti naleznete na S El

www.:2$kapnjvslwna.cz Sekcw Osobní údaje nebo Vám
je

vádí poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.
S Ě

Kdo ie !práv/cem Vašich údajů? E
Správcem Vašich osobnich údajů ie

Česká poiišñovna 2,5., IČO A5272956, se sídlem Späiená 75/16. Město, 110 00 Praha 1.

Nová
jaké ůdaje :-1 Vás zpracovávăme? IE

Zpracováváme následující osobní údaie:

Vaše identiflkačni a kontaklm' ad rasa telefonní Čislc nám však budeMale (e-mallova' nejsou puvmne name, pokud Je poskytnele,

naše komunikace rychleiší elektivněišű.

údaje produktech, které máte sjednané

údaje naší vzájemné komunikace (ai už probíhala osobně, písemně, lelefonkky či jinak),

sociademogvañcké údaje (napl. věk povolání),

piatebnl údaje (napr údaj o lapiaceném nebe dlužném popsmem, číslo účtu apod )„

údaje o platební morálce, bonilě u' důvěryhodnosti

další speafuzké údaje potřebné k vealizaci sjadnaného produktu.

mmým illuazich budem: Vaše údaje zpracovávat?

Příprava uzavřen] smlouvy Ě

Poskytnutí údayű Je zcela dobrovoiné. pokud nám však nesdélite údaie nezbytné pro sjednání pouštění, nebudeme moci připravil nabidku 1:*

pojištěni, ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp dodatek) uzavříi. Za účelem připravy nabidky pojistné smlouvy k jejlmu sammnému l:

uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v mzsahu iménm přümenl, rodné číslu (datum narozenl) adräa bydliště.

případě fyzlcké csaby podnikatele též Identlíikačni číslo. bylo-Il přldělenc. Můžeme Vás také požádat poskytnutl dalších potřebných of

údaJů dle cha vakleru Vámi požadovaného produktu, např. udale pollštovaném maletku *4 o vztazích. povolánl, přiimech, rizlkovém

chovánl, provozovaných sportem, znalostech zkušenostem oblasti investic apod. v pllpadě, že jsté poilstnou smlouvu podepsal(a)

biometricky. budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím Iechnologie pro automatické rozpoznávání blomelrických prvků. při které

jsou jako neoddělllelná součást grałické podoby Dedpisu zaznamenávány dynamid<ě parametry pohybu mW
o

Plněnl smlouvy

Zpracovánl' psobnieh udaju ie rovněž nutné pio řádnou správu poilstnýth smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událnsll, Š

Doskytovánl asistenčnlch služeb a naš vzájemnou komunikaci. Další udaje, které Zpracovavame, souvisejl tim. jaké Dlodukly využíváte, tn

jaké mimi údaje jste nám sdělil(a) ?i kleré iSme zjistili napllklad pir likvidaci pojistné události. o o
ZM právní povinnosti

Povinnost zpracovávat Vaše osobni údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právnich předpisů. Vaše údaje potřebujeme napirklad lb u: at Ě

při Plněni povinnosti. které nám ukládail předpisy na úseku distribura Dülištění a pojišťovnictví či na úseku opatření prm legalizaci E

vynosa u trestné činnosti a financování terorismu Ta ké jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným trostnlm řízení, Ě

spravei daně. České národní bance jako orgánu dohledu. exekutorům apod. Ě

Ochrana našich oprávněných zájmů t: oprávněných nájmů třetí strany

Osobni' údaje můžeme zpracovávat též důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

vyhodnocovanl a řízení rizik,

řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,

pHDravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy.

přípravě, sjednání a plnění Sm1uv síednanýzh ve Váš prospěch,

zajištění snupmištěni,

ve vnitřních administrawnich úłdech (např Interní evidence, reporting),

ochraně našich právním nároků (např, při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohiedavek, dáie rámni soudních řízení

či rízení „mi orgány mimosoudnlho řešení społůi před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci).

prevenci cdhalovám' Pel'istného podvodu a dalšího pioiiprávnmo jednání.

ph'mém marketingu (Vaše konta klm' a identifikačnl údaje v rozsahu jménui přllmenl. adresa, telefon emallcvá adresa můžeme

zpracovávat pro účely přímého marketingu našl společnosti. (i. pro
zasílání nabidky vlastních pmd'ukm služeb, to e-mallen'

SMS)

'1751 přílemmm osohnkh údaiů?

Vaše osobni' údaJe předáváme odůvodněných pripadech a pouze nezbytném rozsahu ámm

kaiegçr'ilm
přñemců:

zallstltelům,

jiným pajlšíovnám v souladu x: zákonem za účelem prevence odhaluvánl poiisiného podvodu Jalšíllio pmüprävnlho jednání, to

prostřednictvím tomuto účelu zřízeného systému nebo případě sjednánl soupejišxěnl podle § 2817 občanského zákoníku,

našlm smluvním pannerüm (v rámci Skupiny Generali nebo mimo ní), nap? našim distributorúm, asistenčním službám samostatným

llkvidátorům pohstných událostl, lékařům. znalcůrn, smluvním Servrsůrn, dodavatelům informačnlch technologii, poskytovatelům

poštovnlch služeb, (all centrum,

nám Vašich nebo to nulně ochranu našldujiným subiektúrn případech. kdy wskytnutí údajů ukládail právní předpisy, pokud je pro

oprávněných újmű (např. soudům,
exekutovům atv.).

v omezeném rozsahu akcionářům rámm veportingu.

wmcaskapoismnu:

Česká »autem sanitns 75/15. Niwé Město. no m piana i, Česká tepubllkai ico: 5272955, Klíuwský

zapsaná atxnaanm velslřlku Mktskéhu snim mu. mailu



lak dlouho budou r nás Vaša údaje uloženy?

v případě, Že jsme zpracovávall udaie za účelem nabídky polistěnl ale k uzavřenl pcj'lstné smlouvy nedóšlů, budeme udals uchovávat po

dobu nejméně lednoho mku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které le 'mažné uplatnit jakýkol'lv návok

wplývaikí této komunikace. V případě uzavřenl polistne' smlouvy osobní údaje zplacováváme po dobu trvání polistné smlouvy. Po

ukončení smluvního vztahu uzhováváme Vaše osobní dále dobu trvání možné nárokúdaje PO promlčecí dobyl kdy je uplatnit Jakýkoliv

ukončené smlouvy a dále po dobu l roku po marném uplynutí promlčecí doby íakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše

osobnl údaje též případě pokračujlcl'hc nebo opakovaného llnančnl'hu plněnl a uzavřené smlouvy (není renty) a
po

dobu Irvánl

prlpadných soudnlch sporů El jiných řízenl

laka' máte plán?

Máte zejména právo p'ÍsluD k osobním údaiűm, které Vás zpmmváváme. právo na opravu nepřesnýdl či neúplných údajů s Dľávo

Dodat stížnost Úřadu
pro

ochranu osobních udalůi Polk. Sochora 27,
170 00 Praha 7› www uaoua. v situatl'ch předvídanýcn Drávnl

úpravou máte dále právu mi výmaz osobních údajů, které se Vás týkail, nebo na omezeni' jejích zpracowănl, na Přenosltelnosl svých údajů

právo vznést námilku proti zpracován! údajů.

Máte Drávo kdykoli bezolamě vznést námitku proti zpracovani Vašich osobnlch údajů. které provádíme düvadlí našich oprávněný/th

zájmů, včetně proñloväní, právo vznést námitku proti zpracování účelem přímého marketingu. včetně vroñlovánl

lak můžete ko makmvat našeho oověřente nchnnu osobních údaiů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údalů můžete se svymi žádostmii dotazy čl stlžnostmi kontaktovat na adrese.

Česká oddělení řízenl' osobnl'ch Na Pankrácl 'IAO 00 Prahapojišťovna as, ochrany údajů, 020/173. k. dpo@teskapojlstovna a,


