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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Dodatek č.1 
k pojistné smlouvě č. 7720989093 
Úsek pojištěni hospodářských rizik 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sidlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 4 7116617 
zapsaná v obchodní.m rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel"), 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými. osobami. 
Pracovi.ště: Kooperati.va poji.šťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group 

Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00 

a 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
se sidlem: 500 03 Hradec Králové, Šimkova 870 
IČO: 00 21 62 08 
Bankovní spojení.:  číslo účtu:  
(dále jen „pojistník") 
zastoupený: prof. MUDr. ]i.řím Manďákem, Ph.D., děkanem 

uzavírají 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou poji.stnou 
smlouvou, poji.stnými. podmínkami. poji.sti.tele a přílohami., na které se poji.stná smlouva (ve znění tohoto 
dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek. 

Tento dodatek byl sjednán prostředni.ctví.m poji.šťovací.ho makléře 

OK GROUP a.s. 
se sidlem: Mánesova 1246/16, Brno 12, PSČ 612 00 
IČO: 255 61 804 
(dále jen "pojišťovací makléř'') 
Korespondenční adresa poji.šťovací.ho makléře: 
OK GROUP a.s., pobočka Hradec Králové 
Nerudova 866/27, Hradec Králové, PSČ 500 02 
Kontaktní. osoba:  tel.:  



Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto·: 

* pokud se v tomto novém zněn{ používá pojem „tento dodatek", považuje se za něj tento dodatek 

I. Článek II. (Druhy a způsoby pojištěni, předměty a rozsah pojištěnO, bod 2. (Přehled sjednaných 
pojištěnO se mění takto: 

V tabulce č. 2.1.6. se zvyšuje pojistná částka předmětu pojištění poř.č. 8. o 85 000 000 Kč. 
Tabulka č. 2.1.6. nově zni.: 
2 . l .1.6. Zive ní ooiištění 

Místo pojištění: A, B, C, E 
Rozsah pojištění: sdružený ži.vel 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami. DOB101, DOB103, DOB107 

Pojištění se MRLP3> 
Poř. Pojistná Spoluúčast•> 
číslo 

Předmět pojištění 
částka10>Kč Kč 

sjednává na První MRLP'> Kč 
cenu"1) riziko2>Kč 

povodeň 

Soubor vlastnich 
nebo záplava 

8. movitých zařízení 473000000 
25 000 *) nesjednává se nesjednává se 
ostatní poj. 

a vybaveni.**) 
nebezpečí 
1000 

Poznámky: Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: 
„z poji.š~~ní nevzniká právo na plnění pojisti.tele za škody vzniklé na pojištěné věci. během její přepravy jako 
nákladu. 
**) Kromě souboru vlastních movitých zařízení a vybavení pojištěných pod pořadovým číslem 6 v místě 
pojištění E. .. «v v , .. . . *) nem-h uvedeno, s1ednava se poJtstem s poJ1stnou hodnotou uvedenou v pnslusnych po11stnych podmrnkach 

V tabulce č. 2.2.1. se zvyšuje maxi.mální roční li.mi.t plnění předmětu pojištění poř.č. 10. o 250 000 Kč. 
Tabulka č. 2.2.1. nově zni.: 
221p····· "dd" ... OJtstent pro pnpa o c1zen1 

Místo pojištěni: A 
Rozsah pojištěni: pojištění pro příoad odcizeni (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo ceni.n) 
Pojištěni se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami. DOB101, DOB103, DOZlOl, DOZ102, DOZ105 

Poř. Pojistná Spoluúčast•> 
Pojištění se MRLP'> 

Předmět pojištění sjednává na První MRLP'> 
číslo částka10>Kč Kč cenu"1) riziko2>Kč 

Sou bor cizích 
9. předmětů nesjednává se 1000 *) 300000 nesjednává se 

užívaných 
Vl;,stni finanční 

10. prostředky - nesjednává se 1000 *) 300000 nesjednává se 
v hlavní pokladně 
Vlastní finanční 

11. 
prostředky -

nesjednává se o *) 10000 nesjednává se 
v příruční 
ookladně 

Poznámky: 

, , HY V , .. . , 
*) nem-h uvedeno, s1ednava se poJtstem s poJi.stnou hodnotou uvedenou v pnslusnych poj1stných podmlnkach 

l) nová cena je vyjádřeni. pojistné hodnoty ve smyslu ustanoveni. čl. 21 odst. 2) pism. a) VPP P-100/14 
časová cena je vyjádřeni poji.stné hodnoty věci. ve smyslu ustanoveni čl. 21 odst. 2) pism. b) VPP P-100/14 
obvyklá cena je vyjádřeni pojistné hodnoty věc\ ve smyslu ustanoveni čl. 21 odst. 2) pism. c) VPP P-100/14 
ji.ná cena je vyjádřeni poji.stné hodnoty věci. ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednáni této poji.stné smlouvy 

2> první r\z\ko ve smyslu ustanoveni čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14 
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3
> MRLP je horní. hranicí. pojistného plnění. v souhrnu ze všech pojistných událostí. vzniklých v jednom pojistném roce. Je-Li. 

pojištění. sjednáno na dobu kratší. než jeden pojistný rok je MRLP horní. hranicí. pojistného plnění. v souhrnu ze všech 
pojistných událostí. vzniklých za dobu trvání. pojištění.. 

4
l zlomkové pojištění. ve smyslu čl. 23 odst. 1) pí.srn. b) VPP P-100/14 

s) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombi.nad ve smyslu 
čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14 

G) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojisti.tel na úhradu všech pojistných událostí. nastalých 
během jednoho pojistného roku pojistné plnění. v souhrnu maximálně do výše li.mi.tu pojistného plnění. 

7
> odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí. ZPP P-600/14 poskytne pojisti.tel na úhradu všech pojistných událostí. nastalých 

během jednoho pojistného roku pojistné plnění. v souhrnu maximálně do výše sublimi.tu pojistného plnění. 
s) dobou ručení. se rozumí. doba ve smyslu čl. 11 odst. S) ZPP P-400/14 
9
> integrální. časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovní.mi. dny. Právo na pojistné plnění. vzniká jen tehdy, 

je-li. přerušení. provozu poji.štěného delší. než tento počet pracovní.ch dní.. Je-li. však přerušení. provozu pojištěného delší. než 
tento počet pracovních dní., nemá integrální. časová franší.za vliv na výši. pojistného plnění.. 

10
> agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění. souboru věcí., celková pojistná částka se sjednává v případě 

pojištění. výčtu jednotlivých věcí. a součtu jejich hodnot 
11

> MRLPPR je horní. hranicí. plnění. pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí., u nichž věcná škoda, která byla 
důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li. pojištění. přerušení. provozu sjednáno na dobu 
kratší. než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní. hranicí. plnění. pojisti.tele v souhrnu ze všech pojistných událostí., u nichž 
věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání. pojištění.. Není.-li. sjednán li.mít plnění. 
pojisti.tele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i. za ltmi.t plnění. pojisti.tele pro jednu pojistnou 
událost. 

12
> MRLPPR v rámci. stanovené pojistné částky ve smyslu ustanovení. čl. 23 odst. 1) pí.srn. c) VPP P-100/14 

II. V článku III. (Výše a způsob placeni pojistného) se doplňuje bod 6. a 7.: 

6. S ohledem na tímto dodatkem provedené změny docházi. ke zvýšeni. pojistného za pojistnou ochranu 
v době od 15. l . 2019 do 31. 7.2019. 
Poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem po uplatněni. obchodni. slevy ve výši 25% či.ni. 
16 783,- Kč a je splatné k 31. 1. 2019. Pojistni.k je povinen uhradit pojistné v uvedené výši. na účet 
pojisti.tele č. ú.  vari.abi.lni. symbol:  

7. Smluvni. strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru zavedena ji.ná pojistná daň či. ji. obdobný poplatek z pojištěni. sjednaného 
touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabyti. 
účinnosti. při.slušných právni.ch předpisů na územi. tohoto členského státu pojisti.tel povinen odvést, 
poji.stni.k se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i. náklady 
odpovi.daji.ci. této povinnosti.. 

III. Článek IV. (Hlášeni škodných události) nově zni: 

Vzni.k škodné události. je pojistni.k (pojištěný) povinen oznámit při.mo nebo prostředni.ctvi.m zplnomocněného 
pojišťovaci.ho makléře bez zbytečného odkladu na jeden z ni.že uvedených kontaktni.ch údajů: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrálni. podatelna 
Brněnská 634, 

664 42 Modři.ce 
Tel.:  

 
E-mai.l:  

www.koop.cz 

Na výzvu pojisti.tele je poji.stni.k (pojištěný nebo jakákoli.v ji.ná osoba) povinen oznámit vzni.k škodné události. 
pi.semnou formou. 
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IV. V článku V. (Zvláštní ujednánO se doplňuje bod 5.: 

5. Odchylně od tabulky č. 1 a 2 v doložce 002102 se pro předmět poji.štění poř.č 10. uvedený v čl. II. 
tabulce č. 2.2.1. (Poji.štění pro případ odci.zení) sjednává následující způsob zabezpečení finančních 
prostředků uložených v uzavřeném prostoru typu „A" proti. krádeži. s překonáním překážky. 
zabezpečení uzavřeného prostoru: 

dveře: bezpečnostní 

zámek dveří: bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek 
prosklené plochy: zabezpečení prosklených částí oken bezpečnostním zasklením, tj. sklem 
s dodatečně i.nstalovanou bezpečnostní foli.í, a atypi.ckou mříží 

a současně uložení v trezoru BT I. 

V. Článek VI. nově zni: 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

l. Prohlášení pojistníka 

l.l. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v ji.né textové podobě (např. na trvalém nosi.či. dat) Informace pro klienta, jejichž 
součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neži.votnim pojtštěni, a seznámil se s ni.mi.. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důleži.té informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důleži.té aspekty poji.štění i významná ustanovení 
pojistných podmínek. 

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny i.nformace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v li.stinné nebo 
ji.né textové podobě (např. na trvalém nosi.či dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy 
ve znění tohoto dodatku a seznámil se s ni.mi. Poji.stnik si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou 
součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně 
výluk), práva a povinnosti. účastníků poji.štění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a 
pojistník je jimi. vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydli.ště/trvalého pobytu a kontakty elektroni.cké komunikace 
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s ji.nými 
údaji. uvedenými v dříve uzavřených poji.stných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlas( i. pro případ, kdy 
pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektroni.cké komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání ji.ných údajů uvedených v dříve 
uzavřených poji.stných smlouvách. 

1.5. Poji.stník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky poji.stné události. (poji.stný zájem). 
Poji.stník, je-li. osobou odli.šnou od poji.štěného, dále prohlašuje, že mu poji.štění dali. souhlas k poji.štěni. 

1.6. Poji.stník prohlašuje, že věci. nebo ji.né hodnoty poji.stného zájmu poji.štěné touto pojistnou smlouvou ve 
znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti. stejným nebezpečím u jiného 
pojisti.tele, pokud není v poji.stné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno ji.nak. 

2. Registr smluv 

2.1. Pokud výše uvedená poji.stná smlouva, resp. dodatek k poji.stné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá 
povinnosti. uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených ci.tovaným zákonem. To 
nezbavuje pojisti.tele práva, aby smlouvu uveřejnil v regi.stru sám, s čímž poji.stník souhlasí. Pokud je 
pojistník odli.šný od poji.štěného, poji.stník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasi.l s uveřejněním 
smlouvy. 
Pří vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je poji.stník povi.nen vyplni.t údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést:  a do pole „Číslo smlouvy" uvést číslo této 
pojistné smlouvy. 
Poji.stník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zaji.stí zneči.telnění neuveřejni.telných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). 
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Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabyti úči.nnosti. smlouvy (resp. dodatku) jejím zvereinemm 
v regi.stru se úči.nky poji.štění, včetně práv a povi.nnosti z něj vyplývajídch, vztahují i. na období od data 
uvedeného jako počátek poji.štění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, 
jde-Li. o úči.nky dodatku) do budoucna. 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následujíd části. jsou uvedeny základní i.nformace o zpracování Vaši.ch osobnich údajů. Tyto i.nformace 
se na Vás uplatní, pokud jste fyzi.ckou osobou, a to s výji.mkou bodu 3.2., který se na Vás uplatni i. pokud 
jste právni.ckou osobou. Vice i.nformad, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti. podání námi.tky 
v pří.padě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na pří.stup a dalších práv, naleznete 
v dokumentu Informace o zpracování osobnich údajů v neži.votním poji.štění, který je trvale dostupný na 
webové stránce www.koop.cz v sekci. ,,O poji.šťovně Kooperati.va". 

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracováni na základě plněni smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Poji.stník bere na vědomí, že jeho i.denti.fi.kační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění ri.zi.ka pří. vstupu do 
poji.štění a údaje o využívání služeb zpracovává poji.sti.tel: 

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzeni při.jatelnosti do pojištění, správy a 
ukončeni pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto pří.padech jde o zpracování 
nezbytné pro plněni smlouvy, a 

- pro účely zajištěni řádného nastaveni a plněni smluvních vztahů s pojistníkem, zajištěni a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalováni pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto pří.padech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů poji.sti.tele. Proti. takovému zpracování máte právo kdykoli. podat námi.tku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informadch o zpracování osobních údajů v neži.votním 
poji.štění. 

Zpracováni pro účely plněni zákonné povinnosti 

Poji.stník bere na vědomí., že jeho i.denti.fi.kační a kontaktní. údaje a údaje pro ocenění ri.zi.ka pří. vstupu do 
poji.štění poji.sti.tel dále zpracovává ke splněni své zákonné povinnosti vyplývajid zejména ze zákona 
upravujídho di.stri.buci. poji.štění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezi.národních sankcí. 

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje i.nformovat každého poji.štěného, jenž je osobou odli.šnou od poji.stníka, a pří.padné 
další osoby, které uvedl v poji.stné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jeji.ch osobních údajů. 

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA 

Zástupce právni.cké osoby, zákonný zástupce nebo ji.ná osoba oprávněná zastupovat poji.stníka bere na 
vědomí, že její i.denti.fi.kační a kontaktní údaje poji.sti.tel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalováni pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti. takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli. podat 
námi.tku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informadch o zpracování osobních údajů 
v neži.votním poji.štění.. 

Zpracováni pro účely plněni zákonné povinnosti 

Zástupce právni.cké osoby, zákonný zástupce nebo ji.ná osoba oprávněná zastupovat poji.stnika bere na 
vědomí, že i.denti.fi.kační a kontaktní údaje pojisti.tel dále zpracovává ke splněni své zákonné povinnosti 
vyplývajíd zejména ze zákona upravujidho di.stri.buci. poji.štění a zákona č. 69/2006 Sb., o prováděni 
mezi.národnich sankci. 

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracováni osobních údajů v neživotním pojištěni, zejména s bližší identifikaci dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracováni osobních údajů, 
způsobem odvoláni souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 
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VI. Článek VII. (Závěrečná ustanoven0 nově zni: 

1. Neni.-Li. ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. srpna 2016 (počátek pojištěni.) do 31. července 2019 
(konec pojištěni.). Počátek změn provedených ti.mto dodatkem: 15. ledna 2019. 
Ti.mto dodatkem provedené změny a při.padná ti.mto dodatkem sjednaná nová pojištěni se nevztahuji na 
dob·u (nevzni.kaji.) před počátkem změn provedených ti.mto dodatkem. 

2. Odpověď poji.stni.ka na návrh pojisti.tele na uzavřeni. tohoto dodatku (dále jen „nabídka") s dodatkem nebo 
odchylkou od nabi.dky se nepovažuje za jeji. při.jeti., a to ani. v při.padě, že se takovou odchylkou podstatně 
neměni. podmi.nky nabi.dky. 

3. Ujednává se, že tento dodatek musi. být uzavřen pouze v pi.semné formě, a to i. v při.padě, že je pojištěni. 
ti.mto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratši. než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze 
pi.semnou formou. 

4. Subjektem věcně při.slušným k mi.mosoudni.mu řešeni. spotřebitelských sporů z tohoto pojištěni. je česká 
obchodni. inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi..cz. 

5. Poji.stni.k prohlašuje, že uzavřel s poji.šťovaci.m makléřem smlouvu, na jeji.mž základě poji.šťovaci. makléř 
vykonává zprostředkovatelskou činnost v poji.šťovni.ctvi. pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné 
smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti. maji.ci. vztah 
k pojištěni. sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované poji.sti.telem 
pojistníkovi. nebo pojištěnému se považuji. za doručené pojistníkovi. nebo pojištěnému doručením 
pojišťovacímu makléři.. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento při.pad „adresátem" rozumí 
pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti. mající vztah k pojištěni 
sjednanému touto pojistnou smlouvou ve zněni tohoto dodatku doručované poji.šťovaci.m makléřem za 
poji.stni.ka nebo pojištěného poji.sti.teli. se považuji. za doručené poji.sti.teli. od poji.stnika nebo pojištěného, 
a to doručením poji.sti.teli.. 

6. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojisti.tel si. ponechá 2 
stejnopisy, pojišťovací makléř obdrži. 1 stejnopis. 

7. Tento dodatek obsahuje 6 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleži. při.Loha č . 1., která není 
fyzi.cky při.ložena k tomuto dodatku. Součásti pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou poji.stné 
podmínky poji.sti.tele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. 

Výčet při.Loh: 

při.Loha č. 1 - Výpis z registru e

V Praze dne 14. ledna 2019 

V Pardubi.ci.ch dne 14. ledna 201

úsek pojištění hospodářských rizik 

Dodatek vypracovala: tel.  
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www.koop.cz 

Informace & 
Kooperativa 

pro kli.enta 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Pro život jaký je 

platné od 1. 10. 2018 

Vitejte v Kooperativě, 

velice si vážime toho, že jste si pro pojištěni vybrali právě Kooperativu. 
Uděláme vše pro to, abychom pro Vás byli pojišťovnou, na kterou se můžete v každé situaci spolehnout. 

Budete-li mit jakékoliv dotazy, kontaktujte svého poradce, nebo 
"' pište na 181  
"' volejte ~  
"' navštivte www.koop.cz 

Prosime, projděte si přiložené dokumenty a informace, ať o svém pojištěni vite všechno důležité. 

Připravili. jsme pro Vás tyto materiály: 
1) Informace pro klienta, jejichž součásti jsou: 

"' Informace o Vašem pojištěni, které stručně informuji o základnich vlastnostech Vašeho pojištěni, 
o kterých byste měl(a) vědět, než se rozhodnete poji.stnou smlouvu uzavřít. Dále pak dávají stručné odpovědi. 
na nejčastější otázky, které můžete mit před uzavřenim poji.stné smlouvy a které souvisí s pojištěním 
jako takovým (například kdy je možné pojištěni vypovědět). Stejné informace jsou pak detailněji řešeny 
v poji.stných podmínkách. 

"' Informace o zpracováni osobních údajů v neživotním pojištěni, 

"' Informační dokument o pojistném produktu, který Vám pomůže porozumět podstatě Vašeho pojištěni. 

2) Pojistné podmínky vztahujicí se k Vašemu pojištěni. 

Všechny tyto dokumenty naleznete také na našlch internetových st ránkách www.koop.cz. 

S přáním všeho dobrého 

Vaše Kooperati.va 

CO JE DŮLEŽITÉ 
VĚDĚT 

Ne všechny části tohoto souboru pro Vás musť být relevantní, vždy se prosťm řiďte především tťm, jaká konkrétnť 
poji.štěni máte ve Vaší poji.stné smlouvě sjednána. Výčet poji.stných podmínek vztahujících se k Vašemu poji.štění je 
uveden v pojistné smlouvě. Věnujte prosťm pozornost výlukám a omezením rozsahu pojištěni, požadavkům na zabezpečen{ 
a dusledkum porušení povinnosti upraveným v ustanoveních poji.stné smlouvy a přislušných poji.stných podmínek. 

I 

r 



Informace pro klienta 

I ě I 1. If'!FORMACE 
c,~ O NAS 

OBCHODNÍ FIRMA 

PRÁVNÍ FORMA 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 

SÍDLO 

REGISTRACE 

ORGÁN DOHLEDU 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ 

KONTAKTNÍ E-MAIL 

INFOLINKA 

INFORMACE O SOLVENTNOSTI A 
FINANČNÍ SITUACI POJIŠŤOVNY 
SUBJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ 
SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 
PLATFORMA PRO ŘEŠENÍ 
SPORŮ ON-LINE 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
(dále též my, pojistitel nebo pojišťovna) 

akciová společnost 

47116 617 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republi.ka 

Městský soud v Praze, spi.savá zn. B 1897 

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Kooperativa poji.šťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group, 
Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice 

181  

www.koop.cz 

~9  

www.koop.cz/poji.stovna-kooperati.va/o-poji.stovne-kooperati.va 

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
www.coi..cz 

www.ec.europa.eu/consumers/odr/ 

i@ 2. ČÍM SE 
POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ 

2 

Pojistná smlouva se řidi českým právem a spory z ni vyplývající řeší soudy české republiky, pokud mezi.národní smlouva nebo předpisy 
Evropské uni.e nepřikazují závazně něco ji.ného. Pojištěni se řidí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen občanský 
zákoník), pojistnou smlouvou a pojistnými. podmínkami. uvedenými. v pojistné smlouvě. Pojistné podmínky jsou součásti pojistné smlouvy. 
Pokud jste pojistné podmínky obdrželi. v elektroni.cké podobě a tato forma Vám nevyhovuje, můžete o jeji.ch ti.štěnou podobu požádat 
na kterémkoli. obchodním mistě Kooperativy. Pojistné podmínky jsou Vám rovněž k di.spozi.ci. na naši.ch internetových stránkách www.koop.cz. 

Pojistnou smlouvu a veškeré dokumenty s ni souvi.sejíd Vám poskytneme v českém jazyce a ve stejném jazyce s Vámi. budeme komunikovat 
během doby trvání pojištěni. 

3. KDY POJIŠTĚNÍ VZNIKÁ 
A KDY A JAK ZANIKÁ 

Pojištěni vzni.ká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek poji.štěni. Neni-li. uveden přesný čas 
počátku poji.štěni, vzni.ká pojištěni dnem uvedeným v pojistné smlouvě; není-li. v pojistné smlouvě tento den uveden, vzni.ká poji.štěni dnem 
následuj{dm po dni. uzavření poji.stné smlouvy. Pojistná smlouva se uzavirá na dobu urči.tou nebo neurči.tou. 
Pojištěn{ může zaniknout z důvodů, jejichž přehled je uveden v tomto článku a dále v článcích 8 a 9 níie a které jsou dále podrobně 
popsány v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v občanském zákoníku. 

, .. v , • záni.k pojistného zájmu či. pojistného nebezpečí; 
Hlavními důvody ) • uplynuti pojistné doby; . 

~ántku POJ\Stěnt • záni.k pojištěné právnické osoby bez právního nástupce; 
JSOU • oznámeni změny vlastni.ctvi pojištěné věci.. 

Pojištěn{ může rovněž zaniknout jako následek prodlení s placením pojistného. V takovém případě Vám zašleme upomínku, ve které 
určíme dodatečnou lhůtu k zaplacení dlužného pojistného. Není-li pojistné zaplaceno ani v této dodatečné lhůtě, pojištění bez dalšího 
zanikne. Tuto lhůtu je možné dohodou před jejím uplynutím prodloužit. 

Sjednán{ pojištěn{ na dálku (např. online, telefonicky): 
• Při. sjednáni pojištěni na dálku je poji.stná smlouva uzavřena, pokud je prvni pojistné zaplaceno ve lhůtě a ve výši. uvedené v návrhu 

poji.stné smlouvy. 



Informace pro klienta 

4. JAK STANOVUJEME POJISTNÉ 
A JAKÉ POPLATKY JSOU SPOJENÉ S POJIŠTĚNÍM 

Poji.stné se stanovuje podle poji.stně-matemati.ckých metod tak, abychom byli. schopni. bezpečně splni.t své závazky z poji.štění. Součástí 
kalkulace poji.stného je i započten{ nákladů spojených s uzavřením a následnou správou poji.stné smlouvy, včetně provi.ze poji.šťovadmu 
zprostředkovateli.. Při stanoven{ výše poji.stného zohledňujeme zejména poji.stné ri.zi.ko, poji.stnou dobu a výši. poji.stných částek. 

Věnujte prosím pozornost Přehledu nákladů, ve kterém je uveden výčet všech Vámi. hrazených poplatků. Za služby uvedené v Přehledu 
nákladů náleží poji.sti.teli úhrada podle Přehledu nákladů úči.nného v den vyžádáni služby. Aktuální znění Přehledu nákladů je zveřejněno 
na všech obchodních místech poji.sti.tele a na jeho i.nternetových stránkách. 

li S. KDY A JAKÝM ZP0S0BEM 
PLATÍTE POJISTNÉ 

3 

Poji.stné se sjednává jako běžné nebo jednorázové. Běžné poji.stné se platí pravi.delně za jednotli.vá poji.stná období zpravi.dla po celou dobu 
trvání poji.štění s tím, že délka poji.stného obdob{ je dohodnuta v poji.stné smlouvě. Jednorázové pojistné se platí za celou dobu, na kterou 
bylo poji.štění sjednáno. Výše poji.stného je vždy uvedena v poji.stné smlouvě a jeho splatnost ve všeobecných poji.stných podmínkách; 
u běžného poji.stného je pak vždy uvedena výše poji.stného za jedno poji.stné období. 

Poji.stné lze plati.t zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s i.nkasem - SINK), poštovní 
poukázkou, prostředni.ctvťm SIPO nebo platebních termi.nálů a bankomatů bank, s ni.mi.ž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení 
pojistného (jeji.ch seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li. pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen . 

Pokud nezaplatíte pojistné včas a ve správné výši., můžeme od Vás požadovat zaplacen{ úroku z prodlení a také úhradu nákladů spojených 
s vymáháním dlužného poji.stného. 

l i 6. VŠE DŮLEŽITÉ 
K POJISTNÉ UDÁLOSTI 

Jak postupovat > 
v případě pojistné 
události 

Jak a kde 
oznámit škodu 
pojišťovně ) 

Informace 7 
k aktuálnímu stavu 
pojistné události 
zjistíte 

• Při. podezření ze spáchán{ trestného či.nu vždy volejte Polkli ť'.R: 158, např. v případě krádeže, loupeže, 
vandalismu, škod způsobených nárazem dopravního prostředku apod. 

• Při. požáru volejte vždy Hasičský záchranný sbor: 150. 
• Zabezpečte důkazy o příčí.ně a rozsahu škody. 
• Pokud možno vždy proveďte fotodokumentaci poškozených věd. 
• Zajistěte provizorn{ zabezpečen{, aby se škoda nezvětšovala. 
• Neměňte stav způsobený škodnou události. bez našeho souhlasu, nejdéle však po dobu pěti. dnů od oznámen{ 

škodné události., nedohodnete-li. se s pracovníkem i.nfoli.nky nebo pracovníkem li.kvi.dace naší poji.šťovny 
ji.nak. To neplatí, pokud bylo potřeba ze závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho 
zbytků začít dříve. V těchto případech jste povi.nen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškozen{, 
např. šetřením provedeným poli.ci.í nebo ji.nými. vyšetřovacími. orgány, fotografickým či. filmovým záznamem. 
Poškozené nebo zni.čené věci. nevyhazujte a ponechejte je k případné prohlťdce. 

• Telefonicky na i.nfoli.nce pojišťovny Kooperati.va: ~  
• On-li.ne prostředni.ctvim formuláře na stránkách www.koop.cz. 
• E-mailem na:  
• Faxem na:  
• Osobně na kterékoli.v pobočce Kooperati.vy. 
• P(semně na adresu: 

Kooperati.va poji.šťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Centrum zákaznické podpory 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 

• Prostředni.ctvim aplikace KoopAsistent přímo ze svého chytrého telefonu. Umožňuje nahlášení škody, 
zasláni dokladů l fotodokumentace. 

• Dotazem na naší lnfoli.nce ~  
• Na naši.ch webových stránkách www.koop.cz. 
• Na webu www.kooportal.cz v případě, že máte akti.vnť službu KOOPORTÁL. 
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7. JAK URČUJEME VÝŠI POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
A NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE 

4 

Výše poji.stného plnění se odvíjí od sjednané horní hrani.ce plnění, tj. od Hrni.tu poji.stného plnění nebo poji.stné částky. Horní hrani.ce plnění 
je uvedena v poji.stné smlouvě. Pro některé specifické připady je tato hrani.ce uvedena v přislušných poji.stných podmínkách. Je-li. poji.štěnť 
sjednáno jako škodové, nemůže poji.stné plnění zároveň přesáhnout úbytek majetku, který vzni.kl v důsledku poji.stné události.. 

Dovolujeme si. Vás upozorni.t, že v urči.tých přťpadech jsme oprávněni. poji.stné plnění snťži.t nebo jej neposkytnout, např. v připadě škodní 
události. nastalé v souvi.slosti. s povodní, ke které došlo do deseti. dnů po sjednáni poji.štěni. Na stanoveni výše poji.stného plněni může mít 
vli.v mj. stupeň opotřeben{ nebo způsob zabezpečeni poji.štěných věd. 

Vztahuje se pojištění na všechno? 
Přestože pojištění poskytuje široký rozsah krytí, existují případy, 
na které se pojištění nevztahuje, tzv. výluky z pojištění. Výčet výluk 
je uveden v pojistných podmínkách, které si prosím pečlivě 
prostudujte. 

1 '\, 8. V JAKÝCH PŘÍPADECH 
~ I MŮŽETE POJIŠTĚNÍ VYPOVĚDĚT 

Pojištěni je možné druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem poji.stného obdob{, v opačném přťpadě poji.štění 

) 

~ do dvou měsíců ode dne uzavřen{ poji.stné smlouvy; poji.štění zani.kne uplynutťm osmi.denní výpovědní doby; 
~ k poslednímu dni. každého poji.stného období, jde-li. o poji.štěni s běžným poji.stným; tato výpověď musí být 

vypovědět zani.kne až ke konci. poji.stného období, pro které byla tato šesti.týdenní výpovědnť doba dodržena; 
~ do tří měsíců ode dne oznámen{ vzni.ku poji.stné události. poji.šťovně; poji.štění zani.kne uplynutím měsíční 
výpovědnť doby. 

Poji.šťovna může dále poji.štěnť vypovědět bez výpovědní doby v případě, že Vy nebo poji.štěný porušíte svou povi.nnost oznámi.t nám zvýšeni 
poji.stného ri.zi.ka. 

i,_ 9. KDY MŮŽETE OD POJISTNÉ 
SMLOUVY ODSTOUPIT 

Odstoupit 
můžete, ) 

pokud bychom nepravdi.vě či. neúplně zodpověděli Vaše písemné dotazy v souvi.slosti. s uzavíráním poji.stné 
smlouvy či. dohody o její změně nebo Vás neupozorni.li. na nesrovnalosti. mezi. nabízeným poji.štěnim a Vaši.mi. 
požadavky. V těchto případech můžete od smlouvy odstoupi.t do dvou měsíců ode dne, kdy jste se o porušení 
povi.nnosti dozvěděl či. se o něm musel dozvědět. 

Sjednáni pojištěn{ na dálku (např. online, telefonicky): Od poji.stné smlouvy uzavřené při. sjednání poji.štění na dálku můžete 
odstoupi.t bez udání důvodu, pokud jste smlouvu sjednal jako spotřebi.tel, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavřeni. 

Od poji.stné smlouvy uzavřené mi.mo naše obchodní prostory můžete odstoupi.t, pokud jste smlouvu sjednal jako spotřebi.tel, a to ve 
lhůtě 14 dnů od jejťho uzavřeni. 

Poji.šťovna může od poji.stné smlouvy či. dohody o jej{ změně odstoupi.t, pokud jste Vy nebo poji.štěný zodpověděl nepravdi.vě či. 
neúplně naše písemné dotazy v souvi.slosti. s uzavťráním pojistné smlouvy či. dohody o její změně, pokud bychom při. pravdi.vém 
a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či. dohodu o její změně neuzavřeli. Odstoupeni Vám musíme doruči.t 
nejpozději. do dvou měsíců ode dne, kdy jsme se dozvěděli. o porušení povi.nnosti či. se o něm museli. dozvědět. 

Odstoupením se poji.stná smlouva či. dohoda o její změně od počátku ruší a strany si. musí vráti.t veškerá poskytnutá plněni. Pokud jsme 
od pojistné smlouvy či. dohody o její změně odstoupili. my, máme právo započíst si. náklady spojené se vzni.kem a správou poji.štěni. 
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10. JAKÉ DŮSLEDKY MŮŽE 
MÍT PORUŠENÍ POVINNOSTÍ 

Z pojistné smlouvy vyplývá účastníkům pojištěn{ řada povinnosti, jejichž porušeni pro ně může m(t nepř(znivé následky. Věnujte 
pozornost zejména následujicim důsledkům porušeni povinnosti. 

Důsledky 

porušeni 
povinnosti > 

~ důsledkem prodlení s placením pojistného může být zánik pojištění (bliže vi.z článek 3 výše); 
~ důsledkem porušen{ povinností poskytnout pravdivé a úplné informace při. sjednávání pojištění může být 

sníženi nebo odmítnuti pojistného plnění nebo odstoupení od pojistné smlouvy (blíže viz článek 9 výše); 
~ důsledkem porušení povinností, které mělo vli.v na vzni.k nebo rozsah pojistné události. nebo určení výše 

pojistného plnění, může být snížení pojistného plnění; 
~ důsledkem uvedeni nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů či. zamlčení podstatných i.nformad při. 
uplatňování práva na plněn{ z pojištěni může být neposkytnutí pojistného plněni. 

11. JAK A KAM MŮŽETE 
PODAT STÍŽNOST 

Co když nejsem spokojen? 
Pokud nejste s našimi službami spokojeni, můžete podat písemně či 
ústně stížnost na jakékoli naše kontaktní místo, jejichž seznam je 
uveden na našich internetových stránkách www.koop.cz. 

Pro urychlen{ vyHzeni stižnosti však doporučujeme adresovat stížnost na adresu pro doručováni, případně na e-mailovou adresu 
uvedenou v článku 1 výše. 

Pokud je stížnost podána ústně, je o ní pořizován záznam. Stižnosti. vyřizujeme v co nejkratším termínu s tim, že její při.jetí Vám vždy 
do deseti. pracovních dnů potvrdíme a následně Vás písemně seznámíme s výsledkem šetřeni. 
Se stížnostmi. je rovněž možné se obracet na Českou národní banku, která plní funkci. dohledu v poji.šťovni.ctvi.. 
Podáním stížnosti. není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud nebo českou obchodní inspekci.. 

Byla-li. pojistná smlouva uzavřena on-li.ne (prostředni.ctvim internetové stránky nebo ji.něho elektronického prostředku), má spotřebitel 
možnost pro řešení sporu s poji.sti.telem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využit platformu pro řešeni spotřebitelských sporů 
on-li.ne, dostupnou na www.ec.europa.eu/consumers/odr/. 

s 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 
(dále jen „Informace o zpracování osobních údajů') 

Kooperativa pojlšťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1897 (dále jen 11my") považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást 
svých závazků vůči. klientům. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištěn{ ochrany osobních údajů jednáme 
v souladu s právními. předpisy. 
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k fyzickým osobám zpracováváme v případě uzavřených 
pojistných smluv nebo v souvislosti. s ni.mi.. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo 
na základě jiného právního základu (důvodu), k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti. se 
zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak zpracováváme Vaše 
osobní údaje. 
Tyto Informace o zpracován{ osobních údajů upravují zpracováni osobních údajů pojistníka, pojištěného a třetích osob a použijí se také 
přiměřeně na zpracování osobních údajů zájemce o pojištěn{, budoucího pojistníka nebo budoucího pojištěného. Tyto Informace 
o zpracováni osobních údajů se vztahuj{ na: 

• Pojištěni přerušen{ provozu 
• Pojištěn{ přepravy 
• Pojištěn{ odpovědnosti. 
• Pojištěni majetku 
• Cestovní pojištěn{ 
• Pojištění právní ochrany 

A. Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme následující osobní údaje: 
a) Identiflkačn{ údaje, kterými. se rozum{ zejména jméno, příjmení, ti.tul, rodné číslo, bylo-li. při.děleno, ji.nak datum narozen{, adresa trvalého 

pobytu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti., obchodní firma, místo podnikán{ a i.denti.fikačn{ číslo podni.kajťd fyzické 
osoby, bankovní spojení 

b) Kontaktní údaje, kterými. se rozum{ osobní údaje, které nám umožňuj{ kontakt s Vámi., zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, 
emailová adresa apod. 

c) Údaje pro oceněn{ rizika při. vstupu do pojištění, kterými. se rozumí zejména informace o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v 
pojištění majetku), o charakteru vykonávané činnosti. (v případě pojištěn{ přerušen{ provozu nebo pojištěn{ odpovědnosti.), o délce pobytu 
a cílové destinaci. (v případě cestovního poji.štěnÚ, včetně ori.gi.nálů nebo kopí.{ dokumentů poskytnutých za tímto účelem 

d) údaje o vyuf<ván{ služeb, kterými. se rozumí zejména údaje o sjednán{ a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech 
pojištěni, údaje získané během li.kvi.dace, údaje získané v rámci. služby KOOPortál, záznamy emailové komunikace a záznamy telefonních 
hovorů 

e) Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými. se rozumí údaje o Vašem tělesném a duševním zdrav{, včetně údajů o poskytnutí 
zdravotních služeb vypovťdajťdch o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám 
a onemocněním. Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištění, kde je uzavření pojistné smlouvy nebo pojistné plněn{ vázáno na 
zjišťování zdravotního stavu. 

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo ji.ný dokument prostředni.ctvim podepi.sovadho zařízeni, zpracováváme také biometrické 
údaje v tomto podpisu obsažené. Jde například o rychlost, tlak, zrychlení a sklon pera v jednotlivých částech podpisu. 

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? 

V rámci. poji.šťovaci činnosti. zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď: 
a) na základě Vašeho souhlasu, nebo 
b) bez Vašeho souhlasu na základě plněni smlouvy, našeho oprávněného zájmu, z důvodu plnění právní povinnosti. nebo na základě 

nezbytnosti. pro určení, obhajobu a výkon právních nároků. 

Zda Váš souhlas vyžadujeme, je závislé na tom, o jaké konkrétní zpracován{ jde a v jaké pozici. ve vztahu k nám vystupujete. Můžete být 
zejména v postavení pojistníka, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlouvu, pojlštěného, tedy osoby, na jejíž pojistné nebezpečí je pojistná 
smlouva uzavřena, nebo třetí osoby, jakou je oprávněná osoba, které bude v případě likvidace pojistné události. vyplaceno pojistné plněni. 

B.1 ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování citlivých osobních údajů pojištěného a poškozeného 

Jste-li. pojištěný nebo poškozený a vyžaduje-li. to povaha pojištěn{ nebo pojistné události., zpracováváme v nezbytném rozsahu údaje o Vašem 
zdravotním stavu a genetické údaje bez Vašeho souhlasu na základě nezbytnosti pro určen{, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro 
účely: 

• Likvidace pojistné udólosti (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. poskytnout pojistné plněn{ v případě pojistné události.), 
• spróvy a ukončeni pojistné smlouvy (ji.nak řečeno pro to, abychom i po uzavřen{ smlouvy mohli. údaje o Vašem zdravotním stavu a 

genetické údaje použít pro vyřizován{ Vaši.ch žádostí), 
• ochrany našich próvnich nóroků (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. háji.t naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo 

vykonávacím řízení), 
• prevence a odhalovóni pojistných podvodů a jiných protipróvnich jednání (ji.nak řečeno pro to, abychom zamezí.li. škodám, které nám 

mohou vzniknout v důsledku páchán{ pojistných podvodů). 
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Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci. práv a 
povinnost{ plynoudch z pojištěn{, tedy po dobu provedeni likvidace pojistné události. a po dobu trvání promlčed doby (v délce maximálně 
15 let od skončen{ pojištěnO nároků vyplývajťdch nebo souvi.sejťdch s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu 
našich právních nároků. V případě zahájeni soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po 
celou dobu trvání takových řízení. 

Zpracován{ citlivých osobních údajů pojistníka, pojištěného a dalších osob 

Ať jste pojistník, pojištěný nebo jakákoli.v jiná osoba podepi.sujic{ smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím podepi.sovadho zařízeni, 
zpracováváme biometrické údaje obsažené ve Vašem podpisu také na základě nezbytnosti pro určen(, výkon nebo obhajobu právních 
nároků, a to pro účel: 

• ochrany našich próvnich nóroků (jinak řečeno pro to, abychom mohli. hájit naše právní nároky v soudním, mi.mosoudnťm nebo 
vykonávadm řízení). 

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci. práv a povinností plynoudch ze vzájemného 
smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištěnO a po dobu trvání promlčed doby (v délce maximálně 15 let od skončen{ pojištění) nároků 
vyplývajících nebo souvi.sejídch s pojištěním prodlouženou o člalší jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě 
zahájen{ soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

ZPRACOVANÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RAMCI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZAVISLÉ ČINNOSTI 

Tato část se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke zpracování osobnich údajů v rámci. pojištěni přerušení provozu pro nezávislé činnosti. 
nebo v souvislosti. s nim. 

Zpracován{ cttlivých osobních údajů na základě Vašeho souhlasu 
Jste-li. pojištěný v rámci tohoto pojištěn{, případně dotčená osoba dle pojistné smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě 
Vašeho výslovného souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a geneti.cké údaje, a to pro účely: 

• kalkulace, nóvrhu a uzavřen( pojistné smlouvy (ji.nak řečeno pro to, abychom pro Vás mohli. připravit pojištěni dle Vašich požadavků 
a potřeb), 

• posouzeni přijatelnosti do pojištěni (jinak řečeno pro to, abychom zhodnotili Váš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události), 
• zajištění a soupojištění (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. údaje o Vašem zdravotním stavu a geneti.cké údaje předat zajisti.telí., tedy 
společnosti., se kterou jsme si. rozdělili. pojistné riziko a která v případě pojistné události. ponese část výdajů na pojistné plněn{, nebo 
ji.né pojišťovně, abychom si. rovněž s ni rozdělí.li. pojistné riziko). 

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu uzavíráni smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu. 

Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavřeni pojistné smlouvy, resp. přistoupeni k pojistné smlouvě. Tento souhlas můžete 
kdykoli.v odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracován( údajů o zdravotním stavu a genetických údajů do okamžiku 
odvoláni. 

Udělený souhlas můžete kdykoli.v odvolat písemně na adrese Kooperati.va pojišťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 
Modřice, nebo zasláním kopie dokumentu s Vašťm podpisem na email  K odvolán{ souhlasu můžete využít formulář „Odvolán{ 
souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu a genetických údajů", který je dostupný na našich webových stránkách www.koop.cz 
v sekci „O pojišťovně Kooperativa". 

Informace o odvolán( souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské li.nky na čísle  nebo na emailu  

Zpracování citlivých osobnkh údajů bez Vašeho souhlasu 
Jste-li. pojištěný v rámci. tohoto pojištění, případně dotlená osoba dle pojistné smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu bez Vašeho 
souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a geneti.cké údaje na základě nezbytnosti pro urlen{, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to 
pro účely: 

• likvidace pojistné udólosti (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. poskytnout pojistné plněn( v případě pojistné události), 
• spróvy a ukončeni pojistné smlouvy (ji.nak řečeno pro to, abychom i. po uzavřen{ smlouvy mohli. údaje o Vašem zdravotním stavu a 

genetické údaje použít pro vyřizován{ Vašich žádostO, s výjimkou změny pojistné smlouvy zahrnujťd posouzen{ přijatelnosti do 
pojištění, kterou provádíme na základě Vašeho souhlasu, 

• prevence a odhalovón( pojistných podvodů a jiných protipróvnich jednóni (jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám 
mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů), 

• ochrany našich próvnich nóroků (jinak řečeno pro to, abychom mohli. hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo 
vykonávadm řízenú. 

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci. práv a povi.nnostť 
plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let 
od skončen{ poji.štěnÚ nároků vyplývajťdch nebo souvi.sejťdch s poji.štěnťm prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich 
právních nároků. V případě zahájen{ soudního, správního nebo jiného řízenť zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou 
dobu trvání takových řízení. 
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B.2 ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TJ. VYJMA CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 

Zpracováni osobních údajů pojistníka a pojištěného 

Zpracováni bez Vašeho souhlasu · na základě plněni smlouvy a našlch oprávněných zájmů 
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, pokud jste pojistnik, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste 
pojištěný, když v těchto případech oprávněné zájmy spočívají v zajištěn{ řádného chodu naši pojišťovací činnosti. a plněn{ naši.ch závazků 
vůči. poji.stnikovt. Na těchto právních základech zpracováváme Vaše identifikačni a kontaktni údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištěni a údaje o využíváni služeb, a to pro účely: 

• kalkulace (modelace), n6vrhu a uzavřen( pojistné smlouvy (ji.nak řečeno pro to, abychom pro Vás mohli. připravit pojištěni dle Vašich 
požadavků a potřeb), 

• posouzeni přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno pro to, abychom zhodnotili. všechny okolnosti. ve vazbě na rtzi.ko pojistné události), 
• spr6vy a ukončeni pojistné smlouvy (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním), 
• likvidace pojistné ud6losti (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. poskytnout pojistné plněn{ v případě pojistné události.). 

V případě, že jste pojištěný a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě naši.ch oprávněných zájmů, máte proti. tomuto zpracován{ 
právo uplatnit námitku podrobněji. popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti. zpracováni". Pokud využijete svého práva vznést 
námitku proti. zpracováni Vaši.ch osobních údajů, jsme povinni. Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci. šetřeni 
Vaši námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracováni závažné oprávněné důvody. 

Zpracováni bez Vašeho souhlasu · na základě našich dalších oprávněných zájmů 
Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme Vaše identifikačni a kontaktní údaje, údaje pro oceněni rizika při vstupu do pojištěni a 
údaje o využívání služeb na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) též pro účely: 

• zajištění ř6dného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejídch vztahů s pojištěným, kde je našim oprávněným zájmem 
zajištěn{ řádného chodu našť pojišťovací činnosti. (např. pro veden{ našich i.nternťch evidencí, prováděn{ průzkumů spokojenosti), 

• zajištění a soupojištění (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. Vaše údaje předat zajistiteli., tedy společnosti., se kterou jsme si. rozdělili. 
pojistné ri.zi.ko a která v případě pojistné události. ponese část výdajů na pojistné plněni, nebo ji.né pojišťovně, abychom si. rovněž s ni 
rozdělili. pojistné ri.zi.ko), kde je naším oprávněným zájmem rozloženi ri.zi.k a ochrana solventnosti., 

• statistiky a cenotvorby (ji.nak řečeno pro to, abychom mohli. na základě Vašich údajů přesněji. odhadovat pojistné ri.zi.ko), kde je našim 
oprávněným zájmem vyhodnocován{ a řízen{ rtzi.k, 

• ochrany našich právních n6roků (jinak řečeno pro to, abychom mohli. háji.t naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím 
řízen{), kde je naším oprávněným zájmem předcházen{ vzniku škod na straně pojisti.tele, 

• prevence a odhalov6ní pojistných podvodů a jiných protipr6vních jedn6ní (jinak řečeno pro to, abychom zamezili. škodám, které nám mohou 
vzniknout v důsledku páchán{ pojistných podvodů), kde je naším oprávněným zájmem předcházen{ vzni.ku pojistného podvodu a zabráněn{ 
vzniku škod. 

V případě skupinového pojištěni zpracováváme na základě naši.ch oprávněných zájmů ke shora uvedeným účelům identifikační a kontaktní 
údaje pojištěných osob, které nám poskytl pojistník. 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci. práv a povinností plynoucích ze vzájemného 
smluvního vztahu (tedy po dobu trvání poji.štěnÚ a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončen{ pojištěn{) nároků 
vyplývajících nebo souvi.sejidch s poji.štěnťm prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě 
zahájen{ soudního, správního nebo jiného řízen{ zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

Proti. tomuto zpracováni máte právo uplatnit námitku podrobněji. popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti. zpracováni". Pokud 
využijete svého práva vznést námitku proti. zpracován{ Vašich osobních údajů, jsme povinni. Vaše osobní údaje pro daný účel dále 
nezpracovávat, ledaže v rámci. šetřeni Vaši námitky zji.stíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody. 

Zpracován{ bez Vašeho souhlasu · na základě plněni právních povinnost{ 
I my jako poji.šťovna musíme plni.t urči.té zákonem stanovené povinnosti.. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, 
nemusíme získat pro takové zpracován{ Váš souhlas. 

Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme na tomto právním základě Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oceněni rizika 
při vstupu do pojištěn{, a to z důvodu dodržováni zejména následujících zákonů: 

• zákona č. 277/2009 Sb., o poji.šťovni.ctvť (tento zákon stanoví podmínky výkonu poji.šťovacť činnosti. a ukládá povinnost pojišťovnám 
vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištěni a osobách na pojištěn{ se podílejících, a to za účelem prevence a 
odhalováni pojistného podvodu a ji.něho proti.právního jednání), 

• zákona upravujícího di.stri.buci. poji.štěn{ (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržováni povinností poji.šťovadch 
zprostředkovatelů, a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištěni Vaš{ zpětné vazby týkající se průběhu sjednáván{ pojištěn{), 

• zákona č. 69/2006 Sb., o prováděn{ mezi.národních sankci (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že kli.ent není subjektem 
mezi.národních sankcí). 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jeji.ch zpracováni ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode 
dne ukončen{ smluvního vztahu. Protože nám toto zpracován{ ukládá zákon, nemůžete proti. tomuto zpracován{ vznést námi.tku ani. odvolat 
souhlas, neboť jsme povinni. tyto údaje zpracovávat. 

Zpracován{ osobnich údajů třetích osob 

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našich dalš<ch oprávněných zájmů 
Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu identifikační a kontaktní údaje 

• poškozených a oprávněných osob pro účely likvidace pojistných události, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalováni 
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pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání a zajištění řádného nastaven{ a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a 
souvisejících vztahů s pojištěným, případně poškozeným nebo oprávněnou osobou (jinak řečeno pro to, abychom v případě pojistné 
události vyplatili. pojistné plnění správné osobě), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně pojistitele, 

• zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob oprávněných zastupovat pojistníka nebo pojištěného pro účely 
kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, ochrany našich 
právních nároků, prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je našim oprávněným zájmem zajištěni 
řádného chodu naší pojišťovací činnosti a předcházení vzniku škod na straně pojistitele, 

• lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotn(ch služeb, kteří vedou či. zajišťují zdravotní dokumentaci. pojištěného nebo poškozeného, 
pro účely kalkulace, návrhu a uzavřen{ pojistné smlouvy, posouzen{ přijatelnosti. do pojištění a likvidace pojistných událostí, kde je 
naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naši pojišťovací činnosti. 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci. práv a povinností plynoudch ze vzájemného 
smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištěni) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištěni) nároků 
vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě 
zahájen{ soudního, správního nebo ji.něho řízeni zpracováváme osobní údaje třetích osob v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání 
takových řízení. 

Jste-li některou z výše uvedených osob, máte právo uplatnit námitku proti. tomuto zpracování podrobněji. popsanou v kapitole „Právo vznést 
námitku proti. zpracování". Pokud využijete svého práva vznést námitku proti. zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní 
údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci. šetření Vaši námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné 
důvody. 

Zpracován{ osobních údajů tfet{ch osob na základě plněn{ právnkh povinností 
Osobní údaje třetích osob zpracováváme t aké proto, abychom splnili. zákonné povinnosti, které nám ukládají zejména následující zákony: 

• zákon č. 277/2009 Sb., o poji.šťovni.ctví (tento zákon stanoví podmínky výkonu pojišťovací činnosti. a ukládá povinnost pojišťovnám 
vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištěn{ a osobách na pojištěni se podílejících, a to za účelem prevence a 
odhalováni pojistného podvodu a ji.něho proti.právního jednání), 

• zákon upravujťcí distribuci. pojištěni (tento zákon nám ukládá zejména kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích 
zprostředkovatelů, a za tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištěni Vaši zpětné vazby týkající se průběhu sjednávání pojištěni), 

• zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezi.národních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem 
mezi.národních sankci). 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracováni ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode 
dne ukončení smluvního vztahu. Protože nám toto zpracováni ukládá zákon, nemůžete proti. tomuto zpracován{ vznést námitku ani. odvolat 
souhlas, neboť jsme povinni. tyto údaje zpracovávat. 

C. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu? 

V rámci. pojišťovací činnosti se Vám snažíme nabízet naše produkty a služby, případně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých 
našich partnerů. Tyto marketingové aktivity vykonáváme 
a) v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu; 
b) v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu. 

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu 

Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše i.denti.fi.kační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat 
Vás o našich nových produktech a službách. Nabídku od nás můžete dostat elektronicky, zejména SMSkou, emailem, přes sociální sítě nebo 
telefonicky, nebo klasickým dopisem či. osobně od našich zástupců. 

Proti. tomuto zpracováni máte právo uplatnit námitku podrobněji. popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti. zpracování". Pokud 
využijete svého práva vznést námitku proti. zpracováni Vašich osobních údajů pro marketingové účely, jsme povinni. Vaše osobní údaje pro 
tento účel dále nezpracovávat. 

Nepřejete-li si. pouze, abychom Vás kontaktovali. s elektronickými. obchodními. sděleními., máte právo jejich zasíláni od počátku odmítnout 
postupem uvedeným v pojistné smlouvě, případně v každém elektronickém sdělení, které Vám zašleme. 

Marketingové aktivity prováděné pouze s Vašim souhlasem 

Jste-li pojistník, budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocen{ potřeb a 
posouzen( vhodnosti pojištěn(, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištěn{ a údaje o využíván{ služeb, a to pro účely: 

• zasílán{ slev či jiných nabídek třetích stran, a to i. elektronickými. prostředky, a 
• provádění našich vlastních marketingových aktivit, které přesahují náš oprávněný zájem, kdy se jedná o zpracování za účelem 

vyhodnocení Vašich potřeb a zasíláni relevantnějších nabídek, v rámci. kterého můžeme sledovat Vaše chování, spojovat osobní údaje 
shromážděné pro odlišné účely a používat pokročilé analytické techniky. 

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurči.tou, můžete jej však kdykoli.v odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, nebude možné 
některé naše nabídky plně při.způsobit Vašim potřebám a nebudeme Vám zasílat slevy či. nabídky třetťch stran. 

Udělený souhlas můžete kdykoli.v odvolat písemně na adrese Kooperativa pojišťovna, a.s., Vi.enna lnsurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice, 
nebo zasláním kopie dokumentu s Vašim podpisem na emai.l K odvoláni souhlasu můžete využit formulář „Odvoláni souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro účely marketingu", který je dostupný na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci. .,O pojišťovně Kooperativa". 
Informace o odvolání souhlasu můžete t aké získat prostřednictvím klientské linky na čísle  nebo na emailu
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D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 
Všechny zmíněné osobnť údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobnť 
údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovťdáme za jeho řádné provedení. 

Pro zpracován{ osobních údajů rovněž využťváme služeb dalších zpracovatelů, kteřť osobnť údaje zpracovávajť na náš pokyn. Takovými. 
zpracovateli jsou zejména: 
a) externť ti.skárny v případě, kdy zpracovávají osobnť údaje pro účely ti.sku a rozesťlání korespondence týkajťd se poji.štěnť, tedy pro účely 

naši vni.třni administrati.vní potřeby, 
b) advokáti. a společnosti. zajišťujťd vymáhán{ pohledávek, v případě, kdy zpracovávajť osobnť údaje za účelem ochrany naši.ch právních 

nároků, 
c) marketi.ngové agentury v přťpadě, kdy zpracovávajť osobnť údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací naši.ch obchodních a 

reklamních akti.vit, tedy pro účely nabizenť naši.ch vlastních produktů a služeb, 
d) externí li.kvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely li.kvi.dace poji.stných událost{, 
e) smluvní lékaři v přťpadě, kdy zpracovávajť osobnť údaje o zdravotnťm stavu pro účely posouzení přijatelnosti. do poji.štěnť nebo likvi.dace 

poji.stných událostí, 
f) poji.šťovad zprostředkovatelé v případě, kdy zpracovávají osobnť údaje pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a 

ukončeni pojistné smlouvy nebo pro účely zasíláni našich reklamních sděleni, 
g) poskytovatelé i.nformačnťch systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravuj{ internť systémy pro správu osobních údajů pro 

účely vni.třni admi.ni.strati.vni potřeby, 
h) dalšť poji.šťovny, které pro nás v rámci. outsourci.ngu prováděj{ zpracování na základě přťslušné smlouvy o sdťlenť nákladů. 

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli. správce. Jedná se zejména o zaji.šťovny, tedy společnosti., 
se kterými. jsme si. rozdělili poji.stné riziko a které v přťpadě poji.stné události. ponesou část výdajů na pojistné plněn{, nebo jiné pojišťovny, 
abychom si. rovněž s nimi rozdělí.li. pojistné ri.zi.ko. 

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a zajisti.tele, které zapojujeme do zpracováni, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové 
stránce www.koop.cz v sekci. ,,O pojišťovně Kooperati.va". 

Současně můžeme předávat osobnť údaje také České asociaci pojišťoven (IČO: 49624024) a ostatnťm pojišťovnám, a to v rámci. plněn{ 
povi.nnostť při prevenci. a odhalování poji.stného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictvť, a dále v nezbytném rozsahu 
společnostem provádějicim audit naši činnosti.. Dále jsme povinni. zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, 
orgánům činným v trestnťm řízenť, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobnť údaje předávat těmto 
subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů. 

PŘEDAVANí OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RAMCI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ 
V některých případech cestovního pojištění (zejména v případě repatriace) předáváme Vaše osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a 
genetické údaje zdravotnickým zařízením v zahraničí a dle sjednaného poji.štěni i. v zemích mimo Evropskou uni.i.. To vždy pouze v případě, 
kdy je takové předán{ nezbytné k poskytnutí zdravotních služeb v těchto zemích. 

E. Z jakých zdrojú osobní údaje získáváme? 
Ve většině případů zpracováváme osobnť údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci. jednánť o uzavřen{ pojistné smlouvy 
nebo v rámci. jakéhokoli.v jiného kontaktu s Vámi. (změna smlouvy, uplatnění práva na opravu apod.), a to případně i v souvislosti. s jiným 
pojištěním. 

Nejvíce osobních údajů získáváme přťmo od Vás, tím že nám je vyplníte na přťslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci. a v rámci. 
telefonických hovorů, a to jak při kalkulaci, návrhu a uzavřeni pojistné smlouvy, tak při následné správě pojištění a řešení pojistných 
události. 

údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme především prostřednictvím zdravotního dotazníku, hlášení pojistné události a zdravotní 
dokumentace (lékařské zprávy). 

V případě, že jste pojištěný, ať ji.ž v rámci. indi.vi.duáln{ho nebo skupinového pojištěn{, zťskáváme prostředni.ctvim těchto formulářů Vaše 
osobní údaje v některých případech přímo od poji.stnika (např. pokud rodič poskytuje informace o svých dětech). 

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými. jsou jak veřejné evidence 
(zejména veřejný rejstřťk, i.nsolvenční rejstřťk), tak Vámi. zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými. požadavky. 

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpi.s (např.$ 129b zákona č. 277/2009 Sb., o 
pojišťovnictvú nebo pokud ji.němu subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů (např. udělením souhlasu k nabťzenť výrobků a 
služeb třetích stran). 
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F. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování? 

Při. zpracován{ osobních údajů využíváme v některých pnpadech prvky automatizovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci. 
kalkulace, návrhu pojistné smlouvy (včetně jejího obnoven{) a dále v rámci její správy, jedná se tak o zpracování, které je nezbytné k uzavřen{ 
nebo plnění pojistné smlouvy. 

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš kalkulační program na základě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací 
vypočítá pojistné, popř. pojistnou částku. 

Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplacen{ pojistného nebo v případě prodlení s úhradou Vás upozorní, pnpadně 
i.nformuje o zániku poji.stné smlouvy. Prostředni.ctvtm tohoto programu je také zajištěna automati.cká obnova smluv. Tyto procesy probíhají 
automatizovaně bez zapojení li.dského prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám poskytovali. i. ji.né služby a 
zlepšovali. naše produkty. 

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud se domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné, a 
to způsobem podrobněji. popsaným v kapitole „Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí". 

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? 

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti. při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracován{ Vašich osobních údajů urči.tá 
práva. Mezi. tato práva patří: 

Právo na př<stup 
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, 
komu je předáváme, kdo je mi.mo nás zpracovává a jaká máte další práva souvi.sejíd se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se 
dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si. však nejste ji.stý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás 
požádat o potvrzen{, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či. nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat 
přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopil zpracovávaných osobních údajů, při.čemž první kopii 
Vám poskytneme bezplatně a další kopi.e s poplatkem. 

Právo na opravu 
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez 
zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz 
V některých pnpadech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je 
splněn některý z následujících důvodů: 

• Vaše osobní údaje ji.ž nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali., 
• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, při.čemž se jedná o údaje, k jejichž zpracováni je Váš souhlas nezbytný, a zároveň 

nemáme ji.ný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků), 
• využijete svého práva vznést námitku proti. zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti. zpracování") u osobních 
údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto 
zpracování opravňovaly, nemáme, nebo 

• ukáže se, že námi. prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými. předpisy. 

Ale mějte prosím na paměti., že i. když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že i.hned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto 
právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i. nadále nezbytné pro: 

• splnění naší právní povinnosti. (viz výše kapi.tola „Zpracováni bez Vašeho souhlasu"), 
• účely archivace, vědeckého či. historického výzkumu či pro stati.sti.cké účely, nebo 
• určení, výkon nebo obhajobu naši.ch právních nároků (vi.z výše kapi.tola „Zpracován{ bez Vašeho souhlasu"). 

Právo na omezen{ zpracováni 
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využit právo na omezeni zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje 
v určitých pnpadech požadovat, aby došlo k označení Vaši.ch osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací 
zpracováni - v tomto případě však ni.koli.v navždy (jako v pnpadě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů 
musíme omezit když: 

• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, 
• Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete 
před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jeji.ch omezeni (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje 
stejně poskytl), 

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých 
právních nároků, nebo 

• vznesete námitku proti. zpracování. Právo na námitku je podrobněji. popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti. zpracování". 
Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit. 

Právo na přenositelnost 
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě 
plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši 
žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou 
Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulánch (například Váš vlastnoruční podpi.s). 

I 

f · 
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Právo vznést námitku proti zpracováni 
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly 
„Zpracování bez Vašeho souhlasu" a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu'). Jde-li. o marketingové 
aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné 
důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.. 

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnut{ 
Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnuti, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo 
můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?". V rámci. tohoto práva můžete požadovat, aby 
rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí. 

Právo podat st(inost 
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není ni.jak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to 
způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?". Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že 
Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými. právními. předpisy. 

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vaši.ch osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podáni stížnosti. či. cokoli.v 
ji.něho, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových 
stránkách www.koop.cz v sekci. ,,O pojišťovně Kooperativa". 

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujťcich prostředků: 
Emai.lem na:  
Písemně na adrese: Pobřežní 665/21, Karlín, Praha 8, 186 00 
Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostředni.ctvťm klientské li.nky na čísle  

Vaši. žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti. 
Vašeho požadavku, jsme oprávněni. tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás 
samozřejmě budeme informovat. 

Formuláře k uplatněn{ práv 
Abychom Vám ještě více usnadni.li. uplatnění Vaši.ch práv, můžete využít formuláře, které jsou dostupné na naši.ch webových stránkách 
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa" nebo na vyžádání na jakékoli.v naší pobočce. 

Podán{ stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
Stížnost proti. námi. prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně 
Kooperativa". Na tomto místě také naleznete vždy nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu. 

Vp-111 (10/2018) 

~-



OKcŘouP a.s. 
OK GROUP a. s., se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00 Brno 
IČO: 255 61 804, zapsaná v DR u KS v Brně, odd. 8, vl.2954 

l\.1 1\ KL F.ŘSK A S P <J I l: CNt ) ST 

ČLEN 01< HOLDING ZÁZNAM O JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM 
Tento záznam společnosti OK GROUP a.s. IČO: 255 61 804 se sídlem Mánesova 3014/16, Brno 612 00, (dále jen „Zprostředkovatel") 
je pořízen ve smyslu ust. § 79 zák. č. 170/2018Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ") a jeho obsahem je záznam 
komunikace se zákazníkem. 

Místo schůzky I Hradec Králové Datum schůzky ~11_4_.1_.2_0_1~9--------~ 

O Zastoupený- pojišťovna - agentský obchod 

Zastoupený- zákazník - makléřský obchod 

IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA 

o osvč RČ/IČO 100216208 

Jméno a příjmení/ obchodní firma I Univerzita Karlova , Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Trvalý nebo jiný pobyt/ sídlo lšimkova 870, 50038, Hradec Králové 

Kontaktní osoba (padepisujlci tento záznam) 

Kontaktní údaje 
(dále jen „Zákazník") 

telefon e-mail 

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZPROSTŘEDKOVATELE 

I 
J 

ozaměstnanec IZ] VZ1-0SVČ IČO (vyplní pouze VZ) ._J 6_.,9;....8_8_1_25,_1 ___________ __. 

Jméno a příjmení/ obchodní firma ----------------------------' 

Sídlo (vyplnlpouzeVZ)  

 Kontaktní osoba 

Kontaktní údaje 

Kontaktní adresa 

telefonl  J e-mail  

!Nerudova 866/271 50002 Hradec Králové 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

Předmětem jednání bylo poskytnutí nebo získání níže specifických informací mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem souvisejících se 
zprostředkováním pojištění a uzavření nové pojistné smlouvy. 

Uzavření nové pojistné smlouvy 

Změna nebo ukončení pojistné smlouvy 

ano 

D 
0 

OBSAH SCHŮZKY 

ne 

D 
D 

poznámka 

Případné upřesnění informací, které byly předmětem jednání mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem 

Změnit osobu p. děkana, Pod pol. 8 v bodě 2.1.6. navýšíme PČ z původních 3881000.000,- Kč na nových 4731000.000,

Kč (nákup nových movitých zařízení a vybavení), - Pod pol. 10 v bodě 2.2.1. navýšíme PČ z původních 50.0001- Kč na 

nových 300.000,- Kč (rekonstruovaná hlavní pokladna v provozu) zabezpečení ZU dle skutečnosti. 

Dokumentace pojišťoven 

[Z] Informace o po ji šťovně! 

[Z] Informace pro zájem~ojištění - lpZoP.l 

Dokumentace Zprostředkovatele 

[Z] Poučení subj ektu údajů - informace dle Cl. 13 GDPRl 

[Z] Plnění informační povinnosti podle platných právních předpisCJ'l 

Zákazník: 

1 https://www.okgroup.cz/i ~for"lacni-produkty-razene-d le-pojistitele/tl 15 7 
2 https://www.okgroup.cz/pojisteni-vozide1-ipid/t1162 
3 https://www.okgroup.cz/zpracovani-osobnich-udaju/t1132 
4 https://www.okgroup.cz/plneni-informacni-povinnosti-podle-platnych-pravnich-predpisu/t1066 
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INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI A O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 

INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI 

OK GROUP a.s., IČO: 255 61 804, se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, je ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribucí 
pojištění a zajištění dále jen „ZoDPZ") registrovaným samostatným zprostředkovatelem u ČNB. 

Kontaktní údaje: OK GROUP a.s., Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, telefon:  email: (dále 
,,Zprostředkovatel" nebo „Společnost") 2 • 3 • 

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ") držitelem oprávněni k činnosti 
samostatného zprostředkovatele2 • 3 uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 {dále jen „ČNB"), která 
vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále jen „VZ")1• 

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis Zprostředkovatele a jeho VZ v registru ČNB může Zákazník nejlépe 
ověřit u ČNB na internetových stránkách www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle  

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se Zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude Zákazník od Zprostředkovatele dostávat 
dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím 
elektronické pošty (e-mail). 

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím 
listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, 
že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických 
komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace 
budou v souladu s právními předpisy Zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele www.okgroup. 
g, s čímž Zákazník podpisem tohoto dokumentu souhlasí. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, 
tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Zprostředkovatele a poskytnutými 
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou e~mailovou adresu. V případě, že Zákazník nemá 
pravidelný přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Zprostředkovateli. V případě, že Zákazník bude požadovat 
poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace v této podobě Zákazníkovi poskytne. 

Poučení subjektu údajů - informace o článku 13 nařízení GDPR o zpracování osobních údajů je uvedeno na www.okgroup.cz. 

Zprostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů"). Cílem 
Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo 
k poškozování zájmů Zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy Zákazníka před zájmy vlastními 
nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. 
Zprostředkovatel a VZ nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která 
může vést k porušení povinnosti stanovené ZoDPZ nebo jinými právními předpisy, včetně neobvVklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo 
jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. Zprostředkovatel ani jeho VZ nemají přímý nebo nepřímý podíl 
na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může Zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele. 
Žádná pojišťovna, se kterou může Zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, 
nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu Zprostředkovatele nebo jeho VZ. Podrobnější informace 
o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost Zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách 
Zprostředkovatele. 

I ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTENí 

Zprostředkovatel zprostředkovává pro Zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, nebo 
jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které 
jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele 
www.okgroup.cz. 

Požadavky, cíle a potřeby Zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel 
zakládá svá doporučení, aby se Zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti 
mezi požadavky Zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam o požadavcích, potřebách a cílech Zákazníka". 

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími 
pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ nejsou odměňování přímo zákazníkem. 
Zprostředkovatel při zprostředkováni pojištění neposkytuje Zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 78 ZoDPZ. Zprostředkovatel při zprostředkování 
pojištění poskytuje doporučení ve smyslu ust. § 77 ZoDPZ, s výjimkou případů uvedených v§ 77 odst. 3 ZoDPZ. 

Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů, včetně 
nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem Zákazníka. 

Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ může Zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, 
písemně, nebo e-mailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán 
Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka - www.cnb.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně 
příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr -
www.finarbítr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti 
adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele. 

1Do okamžiku přeregistrace Společnosti na samostatného zprostředkovatele a jeho podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů na VZ dle ust. § 120 ZoDPZ 
se VZ rozumí podřízený pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ust. § 6 zákona č. 38/2004 Sb. 
2Společnost byla ke dni 1.12.2018 držitelem registrace pojišťovacího makléře ve smyslu ust. § 8 zákona č. 38/2004 Sb. V souladu s ust. § 120 odst. 4 ZoDPZ 
ČNB zapíše Společnost po 1.2.2019 do registru ČNB jako samostatného zprostředkovatele se stejným rozsahem činností. 
3Společnost byla ke dni 1.12.2018 držitelem registrace pojišťovacího agenta ve smyslu ust. § 7 zákona č. 38/2004 Sb. V souladu s ust. § 120 odst. 4 ZoDPZ ČNB 
zapíše Společnost po 1.2. 2019 do registru ČNB jako samostatného zprostředkovatele se stejným rozsahem činností. 
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