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ČESKÁ 
PQJIŠŤOVNA 5-`/"A02/N 

Pojislnži Smlouva ćíslo: 53989632-ll 
Stav k daru 28. I 1. 2()l9 
Kód pojištění: DPOOZ 
Pořadové číslo pojištění: l 

'ÚO §10 it rıJ‹ ı-+ ('D(Ď Íì O dpovědnosti podnikatele a právnických osob 
1. Smluvní Strany 
Pojišťovna: 
Česká pojišťovnu n.S., Spálená 75/ló, Nové i\/lčslo, 110 00 Praha l, Česká tcpubliku, IČOI 45272956, DIČ: CZ69900l273, 
Zflpsfliıá V obchodniın rejstříku u Městského Soudu v Prıizc, Spisová značka B 1464 

Pojistník, pojištěný: 
Název firmy: PERFECT purc scwicc, O.p.S., zapsaná: V Výpis 7. rejstříku olıccnü prospěšných společností rejstříku Krnjskćlıo 
Soudu v Brně 
[Coz 021 ı94‹z3 

Na základě požadavku pojíslníkajı: Sjcnlııánži tuto Změnu pojištění, která nahrazuje předchozí vcrzc pojištění tohoto poiˇaılovć- 
Iıo číslu ajc platná odc dni: 28. ll. 2019. 

2. Smluvní ujednání 
2.l. Toro pojišičiıijc ııfldílnnii snučásıi Smlouvy výšc uvcdcnćho číslu. 

2.2. TOLO pojišiční Sc řídí Všcobccnými pojismými podnıínkanıí pro pojištěni majetku n odpovědnosti VPPMO-P-Ol/2014 
(dıilcjcn ..Vl'l*ı\‹íO-P"). ujcdnánimi v Uvodní části pojistné smlouvy žı ujcdııziıiínıi tohoto pojištěni. 

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 
Výšc příjınü, kicré jsou přcdnıčicin daně Z příjmů, popř. přcilpoklátlžınć příjmy v Kč l 500 000,- 
Mátc Sjcdnıino pojištění pro Sıcjná pojistná nclıczpcčí? 
NE 

Vyrćihčjí nebo Zpıncovzivııjí sc v pro\-'OZO\'ně potraviny? NE 
Jsou S pi`o\`oZuv“.xı1ou činností spojeny práce S lıořlrıvinzımí nebo chcniikıíliemi. 
rndíonktivnı'mi látkınni nebo S otcvřcııýni ohncm? ANO 
Jsou S pi`ovo7_o\fl'žınmı činností spojeny práce S vjfbušııiııaııii a třaskavinainí`? NE 
Jsou 5 provozovžınou činností spojeny práce vc \.')"Šká‹:lı nad 5 ın? NE 
Jc s činnosti spojeno provozovriní Střediska prakíickćlıo vyučovfuıí 
bcz právní subjcktivity nebo prncovištč praktického vyuıˇıováxıí? NE 
Dochází při poskytování Služby k odklzidzini věcí 7.ı'ık:i7nil‹i"ı na mísicch, která nejsou tıˇvnlc hlídZ'm:\'.7 NF. 
.lc S ćinností spojeno poskytování soí`i\vnı`c, poradeııství \` oblastí iıifbrmnčııíclı tcclıiıologií, 
Zprncovžıní dot, hostíngovć ži Související činnosti, webové pomíly? NE 

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění 
4.1. Piıjíšlčııi Sc sjcdnzivai pro případ právním pıldpiscnı stanovené povinností pojištěného nıtlıruilil Škodu či újmu při ubližcni 
mi Zdraví nebo usmrcení vznikloujincˇmu v Souvislosti 
- činnosinıi vykonávaııýıní nn základě: 
výpis Z rcjsuˇíku obccnč prospěšných společností, O 637 vcdcná u krajského soudu V brııč 
Pojištění V Zzˇıkladním rozsahu se sjednává S limitem pojistného plnění \' Kč l0 000 000,- 
Pojišíčni V záklzıdním rozsahu Sc sjcdiıávú S územním rozsžılıcm Česká rcpublikzı 
Pojištění' v ztiklntlním rozsahu Sc s_j‹:dnává Sc spoluúčasti V Kč l 000,- 

4_2. Doložkıi Vl ll Rcgrcsnı' náhrady 
Ujedıu'ı\'ú Sc, že pojištění se \/Ztulıiıjc i na ıııilırııdtı niikludù lććcní \'yııZıloˇZenýcl1 Zdravotní pojišt`‹›vııou ıızı Zclržıvouıí péči vc 
pı`ospıˇ:cI1 7.amčSln:ıncc pojištěného v dilslcdku 7.;ı\“inčnćho protiprilvrıího jcdníıní pujišlčnćlıot 
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Pojistná Smlouva Č.: 53989632-H Kód pojištěni? DPOO2 
Stav l< datu 28. 11.2019 Pořadové ćíslo pojištěni: 1 

Pojištění se dále vztahuje i nu regresní nıilundu dáv‹.`l< nentoceııskélıtı pojištěni vyplacených Zainěstnauci pojištěného orgá- 
nem nemocenského pojištěni v důsledku 7.n\finčne'ho protiprıìvnílıojednání pojištěného Zjištčného soudem nebo správním or- 
gáneın. 
Toto pojištění se Však vztıthtıjejen na případy, kdy Zatněstnanei pojištěného \'znil<lo právo na pojistné plnění Z pojištění odpo- 
vědnosti při prttcovním úrazu nebo nemoci Z povolziní. Zzi předpokladu. že v době trváııi pojištění došlo l‹ prčieot-'nimtı t'1rıı'ltı 

nebo byla zjištěna nemoc Z povolání. 
Pojištění v rozsahu této doložky se sj‹ˇ:dnıi\/á se stıblinıitcm pojistného plnění ve výši l.000.000 Kč. 
Pojištění v rozsalıú této dolożl-ty se sjednává s územním rozsalıem Česká republika. 
Pojištění V rozsfthu této doložky se sjednává se spoluúěastí ve výši 2500 Kč. 

4.3. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou Zaměstnanci ve smyslu ustttıtuvení § 267 Zákoníku práce se 
sjednává spoluúčast ve Výši 500 Kč. 

4.4. DoloˇZka Vl 12 Pojištění náhrady Zzt ncmzijetkovou újmu 
Odeiıyltıć od článku 22 bodu 1 u článku 24 bodu 7 písni. b) VPPM()~P se ujcdnávıi, že pojištění se nad rámce základního roz- 
sahu vztıtlıujc í nıt povinnost pojištěného nahradit ncmajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, 
která vzniklajincık. než při ublížení na Zdraví nebo usmrcení. 
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištěni dále nevztuhuje nu povinnost pojištěného nahradit nemujťtkovou újmu: 
21) Zpùsobcnott tırážkou, pornltıvou, sctxˇuálnim obtěžováníın nebo Zneužíváníınç 
b) vzniklou Zzınıěstnčınci pojištěného. 
Výluky Z pojištěni uvedené V článku 3 at 24 VPPMO-P platí pıˇimčřenč i pro toto pojištění. 
Pojištění V rozsahu této doložky se sjednává se sublimitcm plnění 500 OOO Kč. 
Pojištění v rozsahu této dolożky se Sjednáv^‹'ı s územním rozsahem Česká republiku. 

5. Rozsah pojištění 
jimi. č. Ivøjixınć nøhnzpøči | 

Pnjiflınć v K4 
_ 
oi Izákınónxi vøzxnh [ 

4 500,-Li 
Pojistné za všechnu pojistná nebezpečí V Kč 4 500,- 
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 20.00 % tj. v Kč 900,- 

Roění pojistné po Zııokrouhlení v Kč 3 600.- 

6. Pojistná doba 
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 28. ll. 2019 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části po- 
jistné smlouvy. 

7. Přílohy 
Součžistı' pojistné smlouvyjsou přílohy: Výpis 7. rejstříku obecně prosptˇ:štıýelı společností, O 637 vedená ti Krajského sotıdtı v 

Bmě 

Klientský scrvısì ~l~2U 241114 ll1v,orJ-pá:7.‹]O-19.OO,P.\3. BOX 305, 659 U5 Brno www.‹e$`kap°nsi°vna G z 

I
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Pojistná smíouva Č.: 53989632-1 l 
Kód pojištënıľ DPOO2 

Stav K datu 28. 11.2019 Pořadové ćíslo pojištění. 1 

S. Závěrečná ujednání 
Odpovědi pojislníkćı na dotazy pojišťovny u údżıjcjím uvedeııé u lohoto pojištění se považují Zu odpovědí na uuízky lýkzıjící 

Sc podstamých Skuıcčností rozhodııých pro ohodnocení pojistnćlıo rizika. Pojisıník Svým podpisem potvrzuje jejich ùplııosı 
Lx przıvdivosı. 

Pojístník prohlašuje a Svým podpisem Stvrzujc, že Sc Seznámil 5 iııfornızıccnıi O pojištění a přcvzal tyto dokıırncntyi 
- Zú'/.míní Zjcdıııíní, 
- pojistné podmínky dlc bodu 2.2., 
- sazebník poplatků. 

Pojísuıik dúlc prohlašuje. Žc seznámí pojištěného S obsahem tćıo pojistné Smlouvy včcmıˇ: uvedených pojísıných podmínek. 

(_/v íıť'

C 
,_ , . 

- 
. _;/5 

Sjüdnzíno V ˇ› Či- Rh/' I 
_ 

dne MZ '34 I 
44' /ZD / V hodin mínm 

povćıˇˇcnćho ı.\zrwı"cním této Smlouvy 

Inıénn, příjmení ší funkce Osoby Opríwııčnć k podpisu 
pqiismć Smlouvy (hůlkovým písmem) 

KI1cnlfil‹\2'im'vıS` '§20 21-1'HL I14,pc~pá:7:GO-1'5'.0O,P Q BOX 305, 659 05 Brno “M,w_ceskaP°ì[sQ°vn:_cz H nd _s J \ .E 
'

. 
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V2 28 

čišsigıà. 
POJISTOVNA 

Informace O zprostředkovateli 
pojistná Smlouva 53989632-11 

Samostatný zprostředkovatel (SZ) 

Obchodní fırma ČP Distľìbute 3.5. 
IČO 44795084 
Sídlo firmy Na Pankráci 1658/121, 140 O0 Praha 4 

Vázaný zástupce (VZ) 

jméno, příjmení 
IČO 
Adresa sídla 
E-mail 
Telefon 

Působnost zprostředkovatele 
Zprostředkovatel působí jako Vázaný zástupce (VZ) Spolupracující na základě písemné smlouvy se samostatným zprostředkovatelem 
(SZ), oba uvedeni v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých služeb vychází 2 portfolia produktů České pojišťovny 21.5. a České 
pojišťovny ZDRAVla.s., přičemž neposkytuje s výjimkou produktů investičního životního pojištění radu podle Š 78 Zákona 
č. 'I70/2018 Sb., O distribuci pojištěnia Zajištění, a neposuzuje vhodnost pojištěni po jeho sjednání. Při distribuci pojištění České 
pojišťovny ZDRAVÍ a.s. jedná v roli pojišťovacího zprostředkovatele Česká pojišťovna a.s. 

Registrace a způsob overení 
Zprostředkovatel je zapsán V elektronickém registru vedeném Ceskou národní bankou. V registru jsou uvedena i jména pojišťoven, pro 
které je zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění. Zápis Zprostředkovatele lze ověřit na internetových stránkách CNB 
(www.cnb.c2). 

Vztah pojístìtele a zprostředkovatele 
Česká pojišťovna a.s. má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu SZ vyšší než 10 %. 
Odměna Zprostředkovatele je tvořena provizi a dalšími složkami výkonové odměny, přičemž SZ je odměňován výhradně pojišťovnou. 

Vyřizování stížnostía mimosoudní řešení sporů 
Případnou stížnost lze podat písemnou formou Zasláním na adresu ČP Distribuce a.s., Tým stížností, P. O. Box 309, 659 O9 Brno, 
e-mailem na cpd_stiznosti@ceskapojistovnacz nebo osobně na pobočce či obchodním místě. Bližší informace najdete V Reklarnačním 
řádu umístěném na \^ıww.cpdlstribuce.cz. Se stížností je možné se obrátit také na Českou pojišťovnu a.s. 

Zákazník je oprávněn se obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (w\.vw.cnb.c2). Spory týkající se pojištění nebo 
Zprostředkování pojištění lze řešit před příslušným soudem. Spotřebitel může podat návrh na nıímosoudní řešení sporu k subjektu, 
kterým je u neživotního pojištěni Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsrnancap.cZ) nebo Česká obchodní 
inspekce (www.coi.c2). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí Zákonem Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Kontaktní údaje pro komunikaci s Českou pojistovnou 
V případě dotazů se primárně obracejte na Zprostředkovatele nebo přímo na Ceskou pojišťovnu a.s. 

Korespondenční adresa Česká pojišťovna a.s. P. O. Box 305, 659 O5 Brno 
Telefonní linka Klientského servisu 241114114 
internetové stránky www.ceskapojistOvna.cZ 
Datová schránka v93dkf5

Název kırønız 

27.11.2019 
Datum podpisu Podpis klient

ćøflhá nøjššíøvnn xs.. Spálená 75/ıó. Nnvè Mčšiø. no oo minn 1, Česká vnpnbhizn, ico; 45272956, _ 

zapsaná v obchodním rejstífltu u N\ü5\5kć|ıo soudu 'J Praıe, Spisová značka B ILGL WWW-Ce5k3P°Í'5t0\m3'f2 
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V103 

§9, čıšsíg/§ 
POJISTOVNA 

in :O Stručná informace O zpracování osobních úda 
Dovolujeme si Vás stručně informovat O zpracování Vašich osobních údajů v naši společnosti. Další podrobnosti naleznete na 
wwwceskapojístovnacz V sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneıne na vyžádání ve všech našich obchodních místech. 

Kdo je správcem Vašich údajů? 
Správccm Vašich osobních údajů je Česká pojıšťovna as., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nove Město, 110 OO Praha 'l. 

V rámci související produktové nabídky si můžete zároveň sjednat produkt společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČO: 49240749, se 
sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 OO Praha lv. Pokud tak učíníte, stanou se obě společnosti společnými správci Vašich osobních 
údajů. 

jaké údaje O Vás zpracováváme? 
Zpracováváme následující osobní údaje: 
' Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní Číslo nejsou povinné údaje, pokud nám je však poskytnete, bude 

naše komunikace rychlejší a efektivnější), 
- údaje O produktech, které máte sjednané, 
- údaje Z naší vzájemné komunikace (at už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak), 
- sociodemografické údaje (např. věk, povolání), 
- platební údaje (např. údaj o zaplacenám nebo dlužném pojistném, Číslo účtu apod), 
- údaje O platební' moı'á|ce, bonítě a důvěryhodnosti, 
' další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného produktu. 

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat? 
- Příprava a uzavření smlouvy 
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku 
pojištění, ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému 
uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresa bydliště, 
v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo›li přiděleno, Můžeme Vás také požádat O poskytnutí dalších potřebných 
údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o pojištovaném majetku či o vztazích, povolání, příjmech, rizikovem 
chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsa|(a) 
bíometrícky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, při které 
jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky. 
~ Plnění smlouvy 
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou Správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, 
poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí 5 tím, jaké produkty využíváte, 
jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události. 
- Plnění právní povinností 
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (V různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například 
při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištěni a pojišťovnictví či na úseku opatření proti legalizaci 
výnosů Z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, 
správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod. 
- Ochrana naších oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany 
Osobní údaje můžeme zpracovávat též Z důvodu oprávněných zájmů spočívajících: 
- ve vyhodnocování a řízení rizik, 
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky, 
- v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy, 
~ v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch, 
- v Zajištění a soupojištění, 
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting), 
- v ochraně naších právních nároků (např. při vymáhání dlužněho pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení 

či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci), 
ˇ v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protíprávního jednání, 
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační ůdaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa můžeme 

zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem 

a SMS). 

Kdo je příjemcem osobních údajů? 
Vaše osobni údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 
- zajistitelům, 
~ jiným pojištovnáın v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu Zı dalšího protiprávního jednání, a to 

iprostředníctvím k tomuto účelu zřízeného systemu nebo v případě sjednání soupojíštění podle § 2817 občanského Zákoníku, 

Klıeıítský servis M220 241 lìá \1/., po-pá: '/.OD-19 00, P Q BOX 305, 659 05 Elrno www_:eskap°iis.°vn'a.Q 
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- našim Srnluvním partnerům (v rámci Skupiny Generali nebo mimo ni), např. naším dístributorüm, asistenčııírn službám, samostatným 
likvidátorürn pojistných událostí, lékařům, znalcüm, smluvním Servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům 
poštovních Služeb, call centrürn, 

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich 
oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorüm atp.), _ 

' V omezeném rozsahu akcionarum v rámci reportingu. 
jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy? 
V případě, že jsme Zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné Smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat po 
dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok 
vyplývající Z této komunikace. V případě uzavření pojistné Smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné smlouvy. Po 
ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobníúdaje dále po dobu trvání promlčecí doby. kdyje možné uplatnit jakýkoliv nárok 
Z ukončené Smlouvy a dále po dobu 1 roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromě toho Zpracováváme Vaše 
osobní údaje též V případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění Z uzavřené Smlouvy (např. renty) a po dobu trvání 
případných soudních sporů či jiných řízení. 

jaká máte práva? 
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 OO Praha 7, wvvw.uoou.cZ4 V situacích přeclvídaných právní 
úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost Svých údajù 
a právo vznést námitku proti Zpracování údajů. 

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti Zpracování Vašich osobních údajù, které provádíme Z dùvodù našich oprávněných 
zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, včetně profilováni. 

jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů? 
lľlašeho pověřence pro ochranu osobních údajù můžete se Svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: 
Ceská pojišťovna a.s., oddělení řízení ochrany osobních údajù, Na Pankráci 1720/123,140 OO Praha 4, dpcı@ceskapojistOvna.c2. 
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