
( \
UNIQA pojišťovna. a.s.

( leilrll (:Mamma Mu vm:-
_ ma :. b mmm:-

Empskn 3101136. 16000th86 ,
v

Catodokumnmu'U N IGA 1649240480 Evidenčniliztvozidla(ELV)“„ __
CNOELV Chio [»le unlouvy:

Klimt vonARNA PLzEN u.. me: 25206625.ADRESA:Malostranská14312,3219on Plzeň %
stav: Fuma (:

Kamp. ndmn VODARNAPLZEN „, chc: 25205525.ADRESA: anranm 143/2,32500 Plzeň ;
„„

myom... VODÁRNAPLZENa.s.. RČAC:252115625,ADRESA:Malostranská143/2.32601:Ptzen

mama W.,.. VODÁRNAPLzEů H.:.. RCIIČ:25205525,ADRESA:Malostranská14312.32500 Ptzpň

Oprlvnjm mn. - VODARNAPLzEN „. RČ/IČ:25205525.ADRESA: Mabslrinska 143/2.325noPlzeň

') Plni pouze pro poililčrd vozidlu ! i'm součásti (KASKO. Skla apod.).

Údlh o vozidl-

cmovn: um151072 az(spz) vm(emumie)WJmnxm—roaaam Fmi wm pum— WI

nm mm mm osami “ml. axonu ocnvu conan nzsa N2.0asnw

Movaaivo, zamýoupm. Mm n.1wm_aam
ROK M 2m umo km 0 Colima hmmm \:kg 1 850 Min kann! 5

"MW ANO Nimbnon- amu bu DPH 11: Mm 47124552 emo mmm,1171011710115Dne:13.11.2021

WI mm mean:

um. o !LV
Wim! mnm dobu v mistnich: “ 67! Počet (km IS

N-vmovany' pow—k 10.11.2021 0:00 M\mam WMI ANO mmm vým? 1.1.1023 Poutak pujMni jouvodonnížn pro may aqmný mm mm,

vamaKASKONE emo W smlouvy vmmr

lenM mhnl

Řídí \: UCZII 5. UCZIVWI'IS . UCZIPOVMS

Zvýhnó Ilmlly IM IIII. M WI Umim Ill MVI. 100 mI. Kč 90! mmm nl mlhttu Počátek milión! 10.11.1011 DohoomM pojímá Kč

syadm barum“ NE výsabomuu 0%

Z wm poiiltniho :. povinně mcard jlmu nn ziklndě usumuuní 5 231 Ddll 218101111č. 168/1999 SIL. o pojištění odpovim Z 91mm vozidlu. pownm NV.“ 3% dn Fondu Why

nod Česká kanoni- pojistitelů ngludky !me (amu sm: !( 11me škod vzmknlcich provozu“ vozidel. 291mm k innd. nákladů ru potkani ladmiky, vinným pronmú & m1!

thhozadvmnom
Výh wm Wm mmm; uma v mutace| ,. vam piokryvů mmm Výš: vllupníhu Bonnu zam; W dobu bez mym pqúlbní 1 adsl

p-mmw Mid Warm Lkodamlpfmilnúhommm.

"“an pollltini

k|a|u:ucms,ucz;m1s :uczrvazns Podnikpoilsunl 19.11.3011

KASKO KOMPLET Poimná bém: Kb

Symmmm:. mm NE W'hbonutu o%Limaopvlv hmvcn

W 5%: mmm pumu mmm mm11: Dohodmlbmmm Kč

Wl STANDARD

Řídln:UCZ!15.UCZIKnMSn UCZNoleB wm pqiilěnl 11113021

tmm m me mm M ......... _ lš
M1 : um

Řtdl »: UCDAs—AMB Foam! M\NHI 19.11 1011

zm! am uNlQA(CRizohrlničf) Domus pojmu

unum:

mm mino amu. mmm

mnam nanic
"Mo Wim Wl“ Milín!

Polllinl m

Newe W DMM pojistná

mnu:-

Ridlu' uczns- uczNque Pounk mmm 19.11.1021

Jm me om moment; 100000 xt nm. 100000Kc uvuo nauky 100Ke mmm mnm mmm mistni

Iš

Iz:

Iš

Iš

&

141mm-
Nebyla mmm

Dnhodmm nollnlni :: vhchny drum; oondanl wodonb nn tomto ELV

SW poilsh'liho l mimi: umí ;. uvad-n v pojímá smlouvb

C Itb um kiam CM rval mm

mm xaůsouualumni

Výsleúnl výh pollutni llety Kč

Zvllšmí ujnduinl vyjmou mmm mnichyvozidla.výpmka—baznama.prohnokye-lníhonan. Pojmu „mann :.pojištěnívozidhbylo umim \!
lwviuzmi . jsm: koupí ! :. pojmu! Matku vuldla :. mm: : jaho komu mu na lnkluh. Inklum ;: přílohou Wo navrhu

Dnhomuli9011:an |š|

š

Prvnispamm-swm Munn.:

mnm :1'2



Klienl níže podm prohlašujl. ŽE VDZHle nové, v pořádku. bez ;nkehokaliv viditelném poškoziní

Bil MM na VIM 061ml Hilmar“ tělu smlouvy půliůilcl neposkytne popstné “Mm Čl )akókoiw jiní pinční : Poiišlóní. pdwd by takový m byl \! MZDON i WWI, minu nix:

fmantnlml:anim-nuAmeba!mbuvyRady MW OSN.Evropskaurnanabopkýmmlm mmámimiprávnímumemy &pravníml pWsy Evropskáunie. Hui :: mami nn miky
Immopqlšlbni Topuč lan piohospodářská. mm. neboňnančnlsankmanebo mam vydavúsmnymu :Hyumm-aým.nebajinýrmzememn,mui-ntavmzporu:právními M
Eman umaneho mmm. pmmmipředpisy.
Výt- uvedsnú sc pouliie obdobné | pro11-11-5an smlouvy

v dohodnutém palluMm ): mmamn mmm pouml vozidlu. unum unusual. ! dum Inalvldoulnl dohodnut“ mamky napr, vý“ mnam, umu mv Ipod.

Pledhlinť [)$le Pollnlel poskyluh Ill! GI. [. ml. 4.7 W'F UCZHB phdhlllll polllllnl v rozsahu uvnilnim V tom vahu.

Frmimipqmrih.
Homini. že nom převzala, byva uznanen/a a souhlasím : mnm mmm & výš. woooným:vssohemýmupomným. pominemr (VPP), veme wm podminek
(DPH. ve mysln llcl'lo podminok mam :) uzavřeni potulkar“ vazne v mmm uvedených nqišiůni Bam na onoml, Ž. 90in IWH. Wivh výii pojmlw v Wu

Wimmmvmídatn

01%, arlž by \0 |>le PMEŽWČW zi pnmnivrh podle tl. 4. adsl. 4.3 VPP UCZI15.

Prohlašuji, ža mu byly poskytnmy v mnm"- pfodslvhu před uzavřením pqnstne smlouvy piasným, juným : nrommiulným mm. pčnamn! . v Mm 1m

„mnam (: pqmm Wm : o zpracovánímabnňchúdajůpm mely mmm pojmnem vzum, :. „om bylseznámens obsahem immmim mu pfo mmm polámal,
may jsem phvzll, Jakož . : mnm Vlachsouvisejících pqlslnýw mínek (nz výše). hurd jsem plavu Fromm.. a tomu mm na mmm milan! odpwidi mnm
pq'iscnemuaymu, mýmpq'ismým nwm a požadavků" le vtom mu oouzy, které pam potom mangu lwbo jím povlřenimu W. byly nálezu mimy . ze
. rozuhom : mami voláním mm mumčnm.

euru n: vidml. ia UNIQA pqlšťoma, na. a mi zpmilřudkovmw' 1559. další zpramaidé. mm! „mm pe uveden na su'mkách www.unniwosoMo-udq. zpracovaní ve

smyslu nerizml Evropukóhv Dlrhmlnlu ! Rady (EU) 2016579 a W 27. dubna 2016. D Wil“ Mických Dich v WWISMI :: Mm mmm mů . a vm

pohyw tichu: údljú ! :) nulami smůmm 95146155 (mame narizeni :: ochrnul osobních údq'ů), m6 mon! údqu v mo smlouvu "mmm mumu v mu Emmia“ v

pciiu'ovnmi : mnm: mvinjlcl »poivirovacl : zajmoml annual, a to po dobu „mm mm. k mmm prav : mm! prynuucien : Wo smluvmha mnm
Zymlmýwuwbnich Mljůpv museum 80631. 1 písm. [>)me mřizunln mam wmmůnmmmxumm Walmlauvy.

Beru na vidomi. u me omni map mohou být poskva | walnim subnktňm pcmikqícím v unum pojiirovnictvi & mmm! : ph poukyuwéni slum: v ranu
homomu UNIQA

thliiqi, u gum byl mmm : „mmm poucen o svýchprávechvyplývqicíw zo zpriwváni mich osobnichúdaju :: MM mým osobních majú ao mna. umí,
a mmm" osobni (mp poskytnou! v souvisloui » zůmnným nebo lmluvnírm mmm, pm . :: dalsimrelevanmích Www mm v "mmm |||an
olnaěnni laka .Iríormaos o zpracováni ombnich um: mii icmo vyhotovení nom osobné převzal přou poskytnuxlm [polutmsli UNIQA mmm, ..: ným mmlch

údqúa úóohm Mihábamlww

Protiaštql, ž.- gum řádně nfnmwv-I po,.mmno, mp pallium, pami | vbeahy cam opmmm rmi osoby o zvfawvúni ppa- osobních cnw v mmm : uuvřonlm :
phanim mwsmlouvy. a 10 v mnam “mm v cem mnam, data \: ppm swwsqicza. pm . danichrohvamních mnam vymnnných v a 1:1, mp a u

Mu: nařizum o omni momicn údagú : su poskytnullm mlmpisu ustny mm Asko „101mm :: zpracováni osobnim údaji! rubu mým vhodným zvůsohom

Foimnlkprohlasup.:. usnípwrnýmsubmumvesmysluzákon č mrzms sn, amusimsmluv,a M1zemym polímsmlouvyř. r—podlůrúpovmmsllwoman: v (mw
smluv ve mym zákona & 3402015 Sb. a rogmm smluv

Fulminlk buenavčdoml, 29 pokud u výše uvndnné pmhlhiani mzakládérwpravdé aapcnídá innIečmshUNIQprilovna. :. : (disentu, uNIQA)m!kom ktorá uNIQAvoú-lodku howto

neprlvďwéhoprmulml vznkm

Pronhsq'n.žemutmyposxymnyv mnmm pfodslihupesamvlenimmusim smicwypmným. mm osrozumnmýmwebem, pamni ! v mmm ]lzyl'.. mmm ::pqmnčmmam
a Zejtim byl uznimun : Wm vuch souvvwicioh pqmnýal poúuinek (vuz vyhl. mr. nom prevzit Prohlaiuy. a (amu ELv na uuvhm' poiimní odpovida uzmdnné mami pointa

smlowi.mámupqimo'muzajmu.mýmpqimýmpoaman.: mmm. že Amy ma cmm. mm 1m potommmm neboumpovllsnimuzáuupci.byly mnm Many : tn :
mm & pomimm polluňniglamsmluvněnla

Souhlasímstím.aby Ummpciůtbvna.s.:,a jejizprusuaakouwúzpracovávalivesmysiuzak :. 101mmsn (dala)enzákon)moonomúdajevrámueinnoauvpq'imvmiavi : einmu
mmm spqm'ovaoi: u.“immoícmmm,ampodobunezbytninutnouk mmm právapovinnostiNynouucn: umo smmního mnm Dále mim :mu,abymiosobníMaiabyty

poskytnuty. wmlm mm pamwum voNuu mami . www Vesmysluuslanoveni; 27 momsmhlasim:předúvlnímnnbninhúdq'ůdoinýchsam Vik wm
mmm mohumykolwomotatpísemnouIormou. Jmvýalmmaurozmnan:tim.ze mani Mussomúzamll :: mmm znmkpuJ-smosmlouvyProhhiujl.201umbyl mmm :
mnm pom amýmprawa. : výh wm mhhsydávámpommdobu mm úvazků pcmcia. : mm pnjšllni, . m |pfo :. pojauni. km m mam mm. SWE! :

cim nby mb UNIQA pqišl'mma, n.: a mi xpmslhakwatam přípaanA mmm za obalem namaky wouuklů & služeb, 90prle u "ným mmnww'm úěolm : obhm pouťwmvl .

úm- a byly „. mm „ ,. v „u ,. ',. Byl.,. ul mo nnELVvymenim nun pum; (ntpf. nun nn-
nl ELvll odlilnl od cony nanho vezmu). ]. pomale! pH mju! do pallium apfivnin Munn pmunym xplkobom mým. Fn ruvýlunl :: viel má o 2%)- pojlnnk min do '!
lm) od dumCIul MDM Illvlýlllll plum! “MMM mmm uulkh " "lili 7 dnů od domaci" minut! pallium Mm!

NWR ml o (|an palm , vc výt: *. uma .. h * umnn Nulltmlv o kurva non. Io MM v loula“ | mo poummni

pomluvu.
Jmklienx&provozovnuodlišnýmosobam,pak „mmm svým Mom výskumasvůdeuppqmny'zemukusma mmm vm,.la-hopravnvmumu mmmao m
manaodmenu.provozovatele.pakpfwozma-lsvýmpodpium mm mm:, abypfávonammmplnlnínabylaoprávněnáosob-wodanávýše,

*** WM— - i _ A , , f ,
%]ka wohlniue,zopallium mmm byhuzavřenov www 1 pmkoupi: ienonam—bankavozlaa» mmm :who mm umu mmm. mm- u mlamu—mmm
nivmu. Pojiml | níž- padepsaný amp“ pomalu mohutný. ža vezmu u v potichu, bu likéhtJKclw vmolntm potkani. oui byh mmm fyzickou mmm vm pů
„mani mmm.

Cim popil'macího w;
Jméno. Much"emm'

podpls mm: pudou prwozovuwe
W VODÁRNAPLZEN: : VODARNAPLZENa...

z. mmm. |:?qu
, Dilum : m umu“ návrhu

-l| provozoval muni popelníkem.

Www“ A,?A/l-Zoz/l ]? . M „_„m „„ ZL---11 „„

Enn- :11'2



Informační oznámení k ochraně osobních údajůmcdulserws E
a souhlas se zpracováním osobních údajů

v textu níže naleznete základní informace o zpracování osobních údajů fyzických osob. Klient (pojistník), případně zástupce
klienta, se zavazuie informovat každého pojištěného a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě. jsou—li fyzickou
osobou a ]sou osobou odlišnou od poilstníka, o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje mohou být v různém rozsahu zpracovávány o pojistníkovi, zástupci pojlstníka. poiištěném, třetí osobě

(vlastníklprovozcvatel vozidla, obmyšlený atp.), poškozeném nebo oprávněné osobě.

. KdojeModulServiss.r.o
Společnost Modul Servis s.r.o. (dále také „MS"). IČO 26354764, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni. oddíl C. vložka 149541e zprostředkovatel pojištění. který provozuje svou činnost na základě oprávnění uděleného
Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel zprostředkovávajícf pojištění v pozici pojišťovacího makléře
(zprostředkování pojlštěnf pro klienta) dle 5 12 odst. 1 písm. bl z. č. 170/2018 Sb.

. Kontaktní údaje

' adresa Modul Servis s.r.o., Dopravní 139/33, Plzeň, PSČ 318 00,
- e-mall gdpr©modu|servis.cz,
' webové stránky www. modulservis. czlochrana-osobnich-udaiu.

o Účel a rozsah zpracování osobnlch údajů

Modul Servis s.r. 0. bude zpracovávat osobní údaljle klienta pm následujícími Iúčely:

MS poskytl klientovi službu. tedy zprostředkování pojlstné smlouvy (dále jen „PS“) u vybraného pojistitele. V rámci tohoto
smluvního vztahu MS vystupuje jako správce osobních údajů.
V případě, že kllent : poskytnutím osobních údajů pro tyto účely nesouhlasi. nelze PS uzavřít.
Za těmito účely budou v nezbytném rozsahu zpracovávány klientovy identifikační údaje. kontaktní údaje. údaje nezbytné
pro realizaci pojištění, údaje () zdravotnlm stavu a údaje o sjednaných produktechlslužbách klienta. Tento rozsah osobních
údajů MS zpracovává dle smlouvy uzavřené s klientem, na základě oprávněného zájmu nebo pro nezbytnost určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků. Délka zpracování osobních údajů a podrobnostl k účelům zpracování osobních údajů jsou
stanoveny detailně v Informačním oznámení k ochraně osobních údajů uloženém na webových stránkách

www Jsme. msIPM-informacni—oznameni.

V rámci tohoto smluvního vztahu MS vystupuje iako správce osobních údajů. Zpracování osobních údajů je prováděno na
základě oprávněného zájmu MS nebo na základě plnění právní povinnosti. Za těmito účely budou v nezbytném rozsahu
zpracovávány klientovy identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje nezbytné pro reallzací pojištění a údaje o siednaných
produktech/službách klienta. Délka zpracování osobních údajů a podrobnosti k účelům zpracování osobních ůdalů jsou
stanoveny detailně v Informačním oznámení k ochraně osobních údajů uloženém na webových stránkách

www.jsme.mleM-Informacni-oznamenl.
V případě, že klient s poskytnutím osobních údajů pro tyto účely nesouhlasí. nelze PS uzavřít prostřednictvím společnosti
MS.
3. WWW
MS je na základě & 7 odst. 3 zákona č, 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a podle oddnu 4 článku
21 a recitálu d7 Nařízenl Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 oprávněn na základě oprávněného zájmu používat
jako správce kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) za účelem šíření obchodních sdělení
týkajících se zprostředkování produktů či služeb obdobných těm, které jlž klientovi poskytl. v obou případech platí, že tak
lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany klienta
Toto zpracováníje dobrovolné a udělen! či neuděiení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření PS. Souhlas se uděluje na
dobu platnosti PS, lze jej však kdykoliv odvolat. Pokud si nepřejete oslovovat s obchodei nabídkami, zaškrtněte prosím
tuto poIe:EÍ

* ff
Klient podpisem dokumentu souhlasíse zpracováním svých osobních údajů (jméno. příjmení, adresa. telefon. e-mail). které
MS získal v souvislosti s realizací PS. za účelem obchodních sdělení skupiny MODUL. MS a členové skupiny MODUL budou
tyto údaje zpracovávatjako správci. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vllv
na uzavření PS. Souhlas platí po dobu 5 let od ukončení platnosti PS. lze jej však kdykollv odvolat. Pokud si nepřejete
oslovovat s obchodními nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: []
Skupina MODUL obsahuje členy: Modul Servis s. r 0. IČO 26354764, Modul IS 5.r. 0., IČO 26403692, Modul Reality :. r. 0., IČO
29115914 Modul Consulting s.r. 0., IČO 26378353.
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O: Zpracovateléapříjemciosobníchúdajů
MS osobní údaje klienta předá dalším 5ubjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům
(orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to
bude nezbytné pro ochranu práv MS (např. soud).
Osobní údaje klientů bude MS předávat následuiícím subjektům (příjemcům osobních údajů):

- vázaní zástupci/doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé MS
- členové skupiny MODUL.
- dodavatelé MS, kteří jsou oprávněni poskytovat na území EU služby elektronických komunikací, poskytovatelé IT
služeb, poskytovatelé softwaru, cloudových služeb a aplikaci účtárna. daňový poradce.

AIA Práva klienta

Klientmé iako subjekt údajů veškerá práva přiznanéNařízenímEvropskéhoparlamentu a rady (EU) 2016/679, zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy.
Klient ma' především právo:

- vzít dobrovolné udělený souhlas kdykoliv zpět, a to prostřednictvím odvolání souhlasu na kontaktech
společnosti MS uvedených v tohoto dokumentu.
- požádat o informaci o zpracování osobních údajů ke všem účelům zpracování.
- požadovat po nás vysvětlení ohiedně zpracování osobních údajů. jaké má práva a jak je může uplatnit,
- na přístup k osobním údajům.
- na opravu osobních údajů.
- na omezení zpracování osobních údajů,
- na výmaz. zapomenutí osobních údajů,
' na přenositeinost osobních údajů,
- na vznesení námitky ke zpracování osobních údajů,
- podat podnět či stížnost na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, email: posta©uoou.cz, web: www.uoou.cz.

V případějakýchkoiiv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížncstí se lze
obrátit na Správce osobních údajů.

s Automatizované zpracování, profilo ' ' předávání osobních údajů do t' tích zemí

Osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. MS nemá v
úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

a Časté dotazy
Podrobný popis k právům a informacím o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách
www.jsme.msIPM-ínformacni-nznamenl nebo na vyžádání u zprostředkovatele pojištění.

nz—
Podplsem tohoto dokumentu klient (pojistník) potvrzuje. že:

. se důkladně seznámil s obsahem tohoto dokumentu, porozuměl souhlasu se zpracováním osobních údajů
pro obchodní sdělení,
- se podrobně seznámil s dokumentem Informační oznámení k ochraně osobních údajů uložené na webových
stránkách www.jsme.ms/PM-informacni—oznameni,
- seznámil každého pojištěného a případně další 050by, které uvedl v pojistné smlouvě. jsou—Ii fyzickou
osobou a jsou osobou odlišnou od pojistníka. :) zpracování osobních údajů dle dokumentu Informační
oznámení k ochraně osobních údajů,
»adresa tmlého pobytu/bydliště či sídla, korespondenční adresa a kontakxy alekuonická komunikace *

* &eluefeaua—e-maHř—wedené-Wmsouaietuátaí. muhlasí, abytyterúdajeJayly—užíuányrprespráw všeehýehamf _ _
pojištění včetně likvidace škod : nich vzniklých. S tímto postupem souhlasí i pro případ, kdy oznámí písemně,
telefonicky nebo e-mailem změnu těchto údajů v době trvání pojištění.

„_
V Plzni. dne 18.11.2021

2541-2021

podpis klient_a
VODARNA PLZEN a.s.
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Záznam z jednání a informační list zprostředkovatele
mOdUIseWIS E pro klienta ve smyslu ustanoveníš 79 z. č. 170/2018 Sb.

a dle 5 88 z. č. 170/2018 Sb.. 5 2789 2. Č. 89/2012 Sb.

o informace () pojišťovacím zprostředkovateli

' 213mm

. . Jméno a přílmenfjednajfcí osoby:
Název. ModulSenns s.r.o (zaměstnanec)
Sídlo: Dopravní 139/33. 318 00 Plzeň
Tel.:

Email: obchod©modu|servis.cz
IČO: 26354764 DIČ: CZ-26354764
Registrace na ČNB: samostatný zprostředkovatel
zprostředkovávající pojištění v pozici pojišťovacího
makléře (zprostředkování pojištění pro klienta) dle 5 12
odst. 1 písm. b) z. č. 170/2018 Sb.

Zápis pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen 'PZ') lze ověřit na internetových stránkách České národní banky
(dále jen "CNB') - www.cnb.cz. záložka „Dohled a regulace“. „Seznamy a evidence". „Seznamy regulovaných a
registrovaných subjektů“. zvolit „Přímé vyhledání", zadat IČO PZ, zvolit „Výsledky vyhledávání". PZ nemá přímý
ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojištoven převyšující 10%. Pojišťovny, resp. osoby ovládající
tyto pojišťovny. nemají přímý ani nepřímý podíl na hlasovacfch právech a kapitálu PZ převyšující 10%.
Reklamaci/stížnost lze podat u PZ na kontaktní údaje: Dopravní 139/33, 318 00 Plzeň nebo na
obchod©modulsewis.cz. Stížnost na PZ lze podat na ČNB, žalobu u věcně a místně příslušného soudu. ]ste—Ii

spotřebitelem a fyzickou osobou nepodnikající, lze podat stížnost u orgánu mimosoudního řešení sporů. kterým
je v případě životního pojištění finanční arbitr (W) a v případě neživotního pojištění Česká obchodní
inspekce (W). V rámci pojistných smluv uzavřených on-line (přes internetové stránky či jiným
elektronickým prostředkem). lze stížnost řešit prostřednictvím Platformy pro řešení sporů on-line zřízené
Evropskou komisí (W). Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu (dále také
.,MPO") se řešením sporů v neživotním pojištěn! pověřena také Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven
2.0. (W), případně další subjekty, které mohou být v budoucnu pověřeni od MPO k řešení

spotřebitelských sporů z životního nebo neživotníhn pojištění
( - ' ' 1- '- r i - - , záložka Seznam subjektů
mimosoudního řešení sporů). Klient neplatí PZ odměnu za zprostředkování pojištění. PZ je odměňován
pojišťovnou. a to formou předem dohodnuté procentní výše provize ze stanoveného základu pojišťovnou. FZ při
zprostředkován! poiištění na základě & 77 z. č. 170/2018 Sb. poskytuje doporučení.

. Údaje oklientovi(pojistníkovi)

Fln'na:VODÁRNAPLZENa.s.
Sídlo:Malostranská 143/2, 32600 Plzeň
Ičo: 25205625
Tel.:

WM
1. Klient má pojistný zájem na: BIMaietek & Odpovědnost El Život 13 Zdraví

Další specifikace pojistného zájmu:

Číslo pojistnésmlouvy:
P 18.11.2021
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a—
A) Požadavky. cíle a potřeby klienta související se sjednávanýn'llpodstatně měněným pojištěním:

E Povinné ručení B Havarijní pojištění

97 Bližšíspecifikacepožadavků. cílů a potřebklienta:
Pojištění POV, HAV-KASKO, 5ho a sedadla

EE B)DoporučeníPZ a důvody. nakterýchzakládá svédoporučení:
Dle zvolených rizik klientem doporučujeme sjednání v rámci povinného ručení minimálně limity plnění
100/100mil. Kč (s ohledem na aktuální vývoj plnění v rámci 2. č. 89/2012 Sb.). V rámci havarijního pojištění
doporučujeme sjednání allrisk (rizika havárie. živel. odcizení a vandalismus) se spoluúčastí 5%, min. 5 000 Kč
(podíl klienta na způsobené škodě) skla a sedadlo řidiče. Doporučujeme v rámci havarijního pojištění sjednání
pojištění u pnjišt'ovny Uniqa z důvodu dobré zkušenosti naší společnosti s likvidací pojistných událostí u této
pojišťovny.

© C) Vysvětlení dopadů sjednání pojištění/podstatné změny pojištění vč. souviselfclch rizik:
Povinné ručení - Pokrytí odpovědnosti klienta za škodu způsobenou provozem vozidla. která se řídí zákonem č.
168/1999 Sb. Každý vlastník vozidla odpovídá za sjednání tohoto pojištění. S ohledem na aktuáíní vývoj
odškodnění dle občanského zákoníku doporučujeme vyšší limity plnění z důvodu neustále se zvyšujících nároků
poškozených v rámci ČR (pokud sjednaný limit plnění nepokryje způsobenou škodu. rozdíl jde na vrub škůdce).
Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů
(CKP), více na ww.ckp.cz. Havarijní pojištění - Pokrytí škod způsobených na pojištěném vozidle. Pozor, klient se
podílí na způsobené škodě zvolenou spoluúčastí. Vyšší spoluúčast zvyšuje podíl klienta na způsobené škodě.
A D) Klientem neakceptované doporučení PZ (pokud existuiek

* informace kpojištění
Klient zvolil výše uvedené produkty od pojišťovny: UNIQA pojišťovna. a.s., IČO: 49240480. sídlem: Evropská
810/136. Vokovice, 160 00 Praha 6. Česká republika. Podrobný přehled pojistných podmínek, předsmluvních
informací pojistitele dle 2. č. 89/2012 Sb. & informačním povinnostem pojistitele dle 2. č. 170/2018 Sb., které se k
pojištění vztahují. je jmenovitě uveden v pojistné smlouvě.
Klient byl seznámen s důsledky podpojištění vozidla pro účely havarijního pojištění.
DNa žádost klienta předány dokumenty v listinné podobě.
NNE: žádost inenta předány dokumenty odkazem na webové stránky pojistitele a PZ.

o Upozorněníproklienta
Klient svým podpisem potvrzuje, že uvedené kontaktní údaje
- telefon:
jsou pravdivé a zároveň si uvědomuje, že na tyto kontaktní údaje mohou být zasílány důležité informace k pojistné
smlouvě.
Pokud byla pojistná smlouva sjednána : údajů zahraničního technického průkazu, je nutné neprodleně po získání českého
technického průkazu, doložit jeho kopii zprostředkovatelí.
chistník a pojištěný má povinnost oznámit a doložit bez zbytečného odkladu veškeré změny, které během trvání pojlštění
nastanou, o skutečnostech, které uvedl při sjednání pojištění, např. hodnota pojištovaného majetku, místo/a pojištění,
změnu vlastnictvi, změnu výše obratu a o činnostech. které vykonává a má zapsané v OR nebo živnastenském listu. Pokud
tak neučiní vystavuje se riziku krácení pojistného plnění nebo jeho úplného odmítnutí ze strany pojišťovny.

V případě poškození skel, kdy současné nedošlo k jinému poškození vozidia, není pojistitel povinen vyplatit pojistné pinčnf z
havarijního pojištění. (VPP UCZ/KAS/19 Článek 13 Odst. lg)
Pojištění se nevztahuje na události při nichž došio k poškození či zničení pneumatik, disků kol (ráfků) a to ani v případě, kdy
při opravě dochází k přeměření či seřízení geometrie. krytů kol (poklic) nebo elektrického zařízení zkratem, pokud nedošlo
současně i k jinému poškození, za které je pojistikel povinen plnit. (VPP/KAS/IQ Článek 13 odst. lb)
V případě poškození skel, kdy současně nedošlo k jinému poškození vozidla, není pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění z
havarijního pojištění. (VPP UCZ/KAS/lg Článek 13 Odst, lg)
Pojištění se nevztahuje na události při nichž došlo k poškození či zničení pneumatik. disků kol (ráfků) a to ani v případě. kdy
při opravě dnchází k přeměření či seřízení geometrie, krytů kol (poklic) nebo elektrického zařízení zkratem, pokud nedošlo
současně i kjinému poškození, za které je pojistitel povinen plnit. (VPP/KAS/IS Clánek 13 Odst. lb)

Číslo pojistné smlouvy:
P 18.11.2021 Strana 2/3



E
Klient svým podpisem dále potvrzuje. že:

- jeho výše uvedené požadavky, cíle a potřeby jsou jasně. přesně a srozumitelnou formou zaznamenány.- informace uvedené na tomto formuláři mu byly poskytnuty jasně. přesně a srozumitelnou formou. a to předuzavřením pojistné smlouvy (dále ,.P5"),
- je si vědom případných nesrovna|ostí mezi požadavky a doporučením PZ. tyto akceptuje a dobrovolnéuzavírá PS k nabízenému pojištění.
' před uzavřením PS seznámil sebe a pojištěného 5 ustanoveními PS. doporučením PZ, důvody, na kterýchzakládá své doporučení a : dopady, které v souvislosti s realizací pojlštění/podstatnou změnou mohou mít napojištěného vliv. Dále před uzavřením PS seznámil sebe a pojištěného s dokumenty náležejícími k PS(pojistné podmínky. předsmluvní informace pojistitele dle 2. č. 89/2012 Sb., informační povinnosti pojistiteledleš 82-87 a PZ 5 88 dle z. č. 170/2018 Sb.. asistenční sešit aj.) uvedených v sekci informace o pojištění azároveň prohlašuje. že má pojistný zájem na pojištění života, zdraví nebo majetku pojištěného uvedenéhov sekci A záznamu z jednání, pokud je osobou od pojištěného odlišnou.- je si vědom, že v případě prokázání pojistného zájmu pojistníka odlišného od pojištěného formou souhlasupojištěného, je v jeho zájmu tento písemný souhlas bez zbytečného odkladu po podpisu PS dodat napojišťovnu,
- převzal a seznámil se s obsahem dokumentu Informační oznámení k ochraně osobních údajů a souhlas sezpracováním osobních údajů. porozuměl mu a podrobně seznámil každého pojištěného a případně dalšíosoby. které uvedl v PS (jsou-Ii fyzickou osobou). s obsahem dokumentu,' bere na vědomí. že tento dokument. spolu s uzavřenou PS slouží pojišťovně pro vyhodnocení požadavkůklienta ve smyslus 2789 zákona č. 89/2012 Sb..
- obdržel jedno vyhotovení tohoto formuláře. který byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

,—
v Plzni, dne 18.11.2021

2 l; _11- m

podpis poj. zprostředkovatele ppdpis k|ient_a
VODARNA PLZEN a.s.

Číslo pojistné smlouvy:
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