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Vážený kliente,

Cardif Pojišťovnou, a.s. (dále jen pojistitel), řadu pojištění platebních povinností pod značkou PPP. 

invalidita III. stupně nebo úmrtí.

Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů.

Volkswagen Financial Services
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Charakteristika produktu
Pojištění PPP zahrnuje ochranu klientů Volkswagen Financial Services pro případ neschopnosti 

variantách.

Nejširší pojistné krytí obsahuje varianta PPP XL, konkrétně je kryta ztráta zaměstnání, 

Varianta PPP L
pojištěného. 

Ekonomická varianta PPP M nabízí shodná rizika jako varianta PPP L, avšak pojistné krytí se vztahuje 

pracovní 

Popis jednotlivých variant pojištění naleznete na následujících stranách této brožury. 
Informaci o tom, kterou variantu máte sjednánu, najdete na osvědčení o pojištění PPP, jež je součástí 
vaší smluvní dokumentace k �nancování vozu. Pokud máte zájem o změnu rozsahu pojistného krytí,
stačí kontaktovat naše klientské centrum (tel. +420 224 992 410), kde vás budeme rádi informovat
o konkrétních možnostech.
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Pojištění platebních povinností (PPP)

Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO 25080954 
Produkt: Pojištění platebních povinností
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 Co je předmětem pojištění?
Jednotlivé varianty Pojištění platební povinnosti:

Varianta PPP XL zahrnuje tato rizika:
  Smrt pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Invalidita III. stupně nebo ZTP/P pojištěného následkem úrazu 

nebo nemoci
  Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu 

  Nedobrovolná ztráta zaměstnání

Varianta PPP L zahrnuje tato rizika:
  Úmrtí pojištěného následkem úrazu nebo nemoci
  Invalidita III. stupně nebo ZTP/P pojištěného následkem úrazu 

nebo nemoci
  Pracovní neschopnost pojištěného následkem úrazu 

Varianta PPP M zahrnuje stejná rizika jako varianta PPP L, avšak 

Jaké je pojistné plnění?
»  

ke dni vzniku pojistné události. 
»  

zabezpečení, či přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkaz 

závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné 
události. 

»  
přebírá pojišťovna úhradu měsíčních splátek úvěru/leasingu. Jako 

»   
přebírá pojišťovna úhradu měsíčních splátek úvěru/leasingu. Jako 
první uhradí pojišťovna splátku splatnou po 30. dni evidence na 
úřadu práce Maximálně 12 měsíčních úvěrových splátek. Limit 
jedné splátky je max. 55 555 Kč. 

»  Max. limit celkového pojistného plnění ze všech sjednaných 

 Na co se pojištění nevztahuje?
  Ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90 dnů od počátku 

pojištění. 
  Pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání 

vzniklé ukončením pracovního poměru (například uplynutí 

  Existují nějaká omezení 

Smrt/Invalidita III. stupně / Pracovní neschopnost

  
od počátku pojištění

  následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem 

pojištění

  

  Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně

  Únavový syndrom  

  Občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, 

  

těchto obtíží byl úraz (tato výluka se však nevztahuje na 
případy jasně prokázaného úrazového mechanismu, který byl 
prokázán odborným vyšetřením včetně doložitelného průkazu 
zobrazovacími vyšetřeními),

Ztráta zaměstnání

  
 

(pojištění pro případ ztráty zaměstnání)

.
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  Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
  Územní platnost pojištění není omezena.

 Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění

následující podmínky:
Pro variantu PPP M:
»  je mladší 60 let, 
»   není ve starobním důchodu, není invalidní (invalidita I. – III. stupně), 

»  
»  

Povinnosti během trvání pojištění
Poplatek za pojištění je potřeba hradit pravidelně za každé pojistné období.

 
Výše pojistného za každé pojistné období je vyjádřeno % ze sjednané výše pravidelné měsíční splátky úvěru. Poplatek za pojištění je účtován 

Cena pojištění:
PPP M: 1,66 % 
PPP L: 4,15 % 
PPP XL: 7,49 %
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Počátek pojištění je převážně stanoven:
»  na 00:00 hodin dne, kdy pojištěný načerpal úvěr

stanoveno jinak.
Pojištění dále převážně zaniká:
»  
»  
»  
»  Dnem smrtí pojištěného; 
»  dnem vzniku invalidity III. stupně nebo dnem vydání průkazu ZTP/P pojištěnému;
»  

 Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby:

a)  

b)  

c)  výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den, který se číslem 

Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby:
a)  odstoupením od jiného než životního pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, bez 

b)  
pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky;

c)  odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na 

d)  odstoupením od pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve lhůtě tří měsíců ode 

e)  
Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku zrušuje.

Další způsoby zániku pojištění:
a)  
b)  projevením nesouhlasu se změnou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného. 

»  na 00:00 hod. dne podpisu osvědčení o pojištění a dodatku ke smlouvě



10

Základní pravidla pro využití pojištění
PPP
Na co se pojištění vztahuje?
»  

»  

Jakým způsobem se pojištění sjednává?
»  Pojištění si můžete sjednat buď společně se svou úvěrovou nebo leasingovou smlouvou, nebo na 

»  

Limity pojistného plnění:
»  Toto pojištění můžete mít uzavřeno současně maximálně ke 3 úvěrovým nebo leasingovým 

smlouvám.
»  

zaměstnání může činit maximálně 55 555 Kč.
»  

činí 2 000 000 Kč.
»  

nek pojištění vyplaceno maximálně 12 měsíčních splátek leasingu/úvěru.

»  Pojištění poskytuje pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.
»  

podmínky“), jejichž výtah je součástí této brožury.

PPP
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PPP XL

zaměstnání.

Pojištěná rizika:
» ztráta zaměstnání
» pracovní neschopnost
» invalidita III. stupně
» úmrtí

Určeno pro:
» všechny fyzické osoby splňující podmínky vstupu

Podmínky vstupu do pojištění:
Zájemce ke dni vstupu do pojištění
»  je mladší 60 let,
»  
»  

Toto pojištění se nevztahuje na ztrátu zaměstnání, ke které došlo během 90 dnů od data počátku 
pojištění.

Varianty pojištění

»  Pojištění si můžete sjednat na základě nabídky Volkswagen Financial Services v průběhu trvání úvě-
rové nebo leasingové smlouvy.
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PPP L

Pojištěná rizika:
» pracovní neschopnost
» invalidita III. stupně
» úmrtí

Určeno pro:
» všechny fyzické osoby splňující podmínky vstupu

Podmínky vstupu do pojištění:
Zájemce ke dni vstupu do pojištění
»  je mladší 60 let,
»  
»  
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PPP M

Pojištěná rizika:
» pracovní neschopnost následkem úrazu
» invalidita III. stupně následkem úrazu
» úmrtí následkem úrazu

Určeno pro:
» všechny fyzické osoby splňující podmínky vstupu

Podmínky vstupu do pojištění:
Zájemce ke dni vstupu do pojištění
»  je mladší 60 let,
» 
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Schéma pojistného krytí pro jednotlivé varianty 
pojištění
1| Pracovní neschopnost

PPP M  PPP L  PPP XL
Pojištěním proti tomuto riziku se chráníte pro případ pracovní neschopnosti, která je důsledkem 

poskytnutí pojistného plnění, pojišťovna za vás uhradí vaše pravidelné měsíční leasingové/úvěrové 
splátky, jejichž splatnost bude připadat na dobu trvání vaší pracovní neschopnosti. Jako první za vás 
pojišťovna uhradí splátku, která je splatná po 30. dni trvání vaší pracovní neschopnosti. Pojišťovna za 

PN = pracovní neschopnost

25. 3.
počátek PN

24. 4.
30. den trvání PN

15. 8.
konec PN

splátku 1. 4.
hradí klient

splátku 1. 5. hradí
pojišťovna
(1. hrazená splátka)

splátku 1. 8. hradí
pojišťovna
(4. hrazená splátka)

splátku 1. 9.
hradí opět klient

PPP
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Dne 1. 4. splatil klient 

oznámil pojistiteli pojistnou událost – pracovní neschopnost.

Klient pozastavil trvalý příkaz. Pojistitel uhradil 1. 5. Volkswagen Financial Services květnovou splátku, 

přestala vyplácet Volkswagen Financial Services další splátky. Tato povinnost přešla opět na klienta. 
Od 1. 9. proto klient opět hradil pravidelné splátky leasingu.

Souhrn pojistné události:
Počátek pracovní neschopnosti: 25. 3.
30. den pracovní neschopnosti*: 24. 4.
Konec pracovní neschopnosti: 15. 8.
Datum splatnosti leasingových splátek: 
Výše měsíční splátky klienta: 8 900 Kč

*Pracovní neschopnosti kratší 30 dnů nejsou považovány za pojistnou událost.

Pojišťovna uhradila přímo leasingové společnosti za klienta následující splátky**:
 8 900 Kč

 8 900 Kč
 8 900 Kč

 8 900 Kč

**Limit pojistného plnění je 12 měsíčních splátek na jednu pojistnou událost.

Celkem tedy pojišťovna uhradila za klienta splátky ve výši 35 600 Kč.

Klient si sjednal úvěrovou smlouvu s pojištěním PPP L  a onemocněl 25. 3. Dne 1. 4. splatil klient  
pravidelnou splátku úvěru. Pracovní neschopnost trvala delší dobu než 30 dnů, a tak dne 24.  4.  
oznámil pojistiteli pojistnou událost – pracovní neschopnost.

Klient pozastavil trvalý příkaz. Pojistitel uhradil 1. 5. Volkswagen Financial Services květnovou  
splátku, 1. 6. červnovou, 1. 7. červencovou a 1. 8. srpnovou. 15. 8. byl klient uschopněn, a pojišťovna 
proto přestala vyplácet Volkswagen Financial Services další splátky. Tato povinnost přešla opět na 
klienta. Od 1. 9. proto klient opět hradil pravidelné splátky úvěru.

Souhrn pojistné události:
Počátek pracovní neschopnosti:  25. 3.
30. den pracovní neschopnosti*:  24. 4.
Konec pracovní neschopnosti:  15. 8.
Datum splatnosti úvěrových splátek  každého 1. v měsíci
Výše měsíční splátky klienta:   8 900 Kč
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2| Ztráta zaměstnání

PPP XL
Pojištěním PPP XL se chráníte současně proti nedobrovolné ztrátě zaměstnání. Pokud po uplynutí 

bude připadat na dobu trvání vaší nezaměstnanosti. Jako první za vás pojišťovna uhradí splátku, 
která je splatná po 30. dni od ztráty zaměstnání.

» 
»  

výdělečnou činnost,
» 

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání se nevztahuje zejména na pracovní poměry ukončené 

1. 3.
počátek 
pojištění

29. 5.
konec
čekací
doby

28. 6.
ztráta zaměstnání

29. 6.
registrace 
na ÚP

28. 7.
= 30. den trvání
nezaměstnanosti

15. 2.
nástup do nového
zaměstnání

splátku 1. 7.
hradí klient

čekací doba – 90 dnů
splátku 1. 8.
hradí pojišťovna
(1. hrazená
splátka)

splátku 1. 2.
hradí pojišťovna
(7. hrazená
splátka)

splátku 1. 3.
hradí opět klient

PPP
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 Následující 

dne 28. 7. oznámil pojistiteli pojistnou událost – ztrátu zaměstnání. Klient následně pozastavil 

Souhrn pojistné události:
Registrace na úřadu práce: 29. 6.
30. den nezaměstnanosti*: 28. 7.
Nástup do nového zaměstnání: 15. 2.
Datum splatnosti leasingových splátek: 
Výše měsíční splátky klienta: 8 900 Kč

*Nezaměstnanost kratší 30 dnů není považována za pojistnou událost.

Pojišťovna uhradila přímo leasingové společnosti za klienta následující splátky**:
 8 900 Kč
 8 900 Kč
 8 900 Kč

 8 900 Kč
 8 900 Kč

 8 900 Kč
 8 900 Kč

**Limit pojistného plnění je 12 měsíčních splátek na jednu pojistnou událost.

Celkem tedy pojišťovna uhradila za klienta splátky ve výši 62 300 Kč.

Pojistitel uhradil 1. 8. Volkswagen Financial Services srpnovou splátku, 1. 9. zářijovou, 
1. 10. zářijovou, 1. 10. říjnovou, 1. 11. listopadovou, 1. 12. prosincovou, 1. 1. lednovou 
a 1. 2. únorovou. Pojistitel vyplatil celkem 7 měsíčních splátek**. Dne 15. 2. klient nastoupil do novéh

Klient si sjednal úvěrovou smlouvu s pojištěním PPP XL a ztratil zaměstnání 28. 6. Následující den 
tuto skutečnost oznámil úřadu práce a zaregistroval se jako nezaměstnaný. Dne 10. 7. splatil klient 
pravidelnou splátku dle úvěrové smlouvy. Nezaměstnanost trvala delší dobu než 30 dnů, a tak dne 
28.  7. oznámil pojistiteli pojistnou událost – ztrátu zaměstnání. Klient následně pozastavil trvalý 
příkaz a splátku z 10. 8. a ani následující společnosti Volkswagen Financial Services nehradil. Pojisti-
tel uhradil 10. 8. Volkswagen Financial Services srpnovou splátku, 10. 9. zářijovou, 10. 10. říjnovou, 
10. 11. listopadovou, 10. 12. prosincovou, 10. 1. lednovou a 10. 2. únorovou. Pojistitel vyplatil cel-
kem 7 měsíčních splátek**. Dne 15. 2. klient nastoupil do nového zaměstnání.

Souhrn pojistné události:
Registrace na úřadu práce:   29. 6.
30. den nezaměstnanosti*:   28. 7.
Nástup do nového zaměstnání:  15. 2.
Datum splatnosti úvěrových splátek: 10. den v měsíci
Výše měsíční splátky klienta:   8 900 Kč

*Nezaměstnanost kratší 30 dnů není považována za pojistnou událost.

Pojišťovna uhradila přímo leasingové společnosti za klienta následující splátky**:
10. 8. srpnovou splátku v plné výši  8 900 Kč
10. 9. zářijovou splátku v plné výši  8 900 Kč
10. 10. říjnovou splátku v plné výši  8 900 Kč
10. 11. listopadovou splátku v plné výši 8 900 Kč
10. 12. prosincovou splátku v plné výši 8 900 Kč
10. 1. lednovou splátku v plné výši  8 900 Kč
10. 2. únorovou splátku v plné výši  8 900 Kč
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3| Invalidita III. stupně, úmrtí

PPP M  PPP L  PPP XL

dopadu případného úmrtí na rozpočet pozůstalých. Za invalidního III. stupně je považován klient, 

pojišťovna uhradí vám nebo vašim blízkým celou nesplacenou část vašeho závazku (nikoliv však 
nesplacený závazek splatný před vznikem pojistné události) 

.

Dne 12. 7. byl klient prohlášen Českou správou sociálního zabezpečení za invalidního III. stupně. Proto 

uhradila, čímž byl úvěr splacen.

PPP
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odkdy je invalidita III. stupně přiznána), doporučujeme vám postupovat podle níže uvedených kroků:

1.  

Telefonicky na číslo: +420 234 240 210

Prostřednictvím webových stránek: www.cardif.cz

Elektronickou poštou na: czinfo@cardif.com

Dopisem na adresu:  BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.  
Boudníkova 2506/1 
180 00 Praha 8

události sdělíte operátorovi adresu, na kterou chcete zaslat formulář „Oznámení pojistné události“. 

»  Po nahlášení pojistné události vám pojistitel e-mailem či obyčejnou poštou zašle na vámi uvedenou 
adresu formulář „Oznámení pojistné události“.

2.  Vyplněný formulář „Oznámení pojistné události“ zašlete (nejlépe doporučenou poštou) spolu 

»  

PPP
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3.   
skutečnosti Volkswagen Financial Services na číslo klientského centra +420 224 992 410.

4.  Do 15 dnů od okamžiku, kdy vám pojistitel (písemně) oznámil vznik nároku na pojistné plnění, 

nebo úmrtí uhradí do 15 dnů skutečnosti Volkswagen Financial Services váš nesplacený závazek, 
tedy všechny splátky, jejichž splatnost následuje po dni, ke kterému byla přiznána invalidita 

5.  Během trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti je třeba pojistiteli pravidelně vždy 
nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce zasílat (nejlépe doporučeně) doklad 

informační brožury. 
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Nejčastější dotazy
Je pracovní úraz pojistnou událostí?
Ano

provozované sporty).

Na řádnou mateřskou dovolenou žena nastupuje 1. dnem 9. měsíce těhotenství. To znamená, že 

vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách všeobecných pojistných 
podmínek). Od data nástupu na mateřskou dovolenou nárok na plnění ženě nevzniká, protože pobírá 

Ne
nikoliv zaměstnance. 

Může se pojistit invalidní důchodce?
Ne

Ano

pojištění.

Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?
Ano

pojištění, přičemž tato lhůta počíná běžet 1 rok po vzniku pojistné události.
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Mohu se pojistit proti nezaměstnanosti, pokud jsem zaměstnanec, ale zároveň podnikám?
Ano.

splátky hned?
Ne, pojistnou událostí je pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání, která trvá nejméně 30 dnů, 

která vznikne až po uplynutí lhůty 90 dnů od počátku pojištění. Po uplynutí 30 dnů trvání pracovní 
neschopnosti, která vznikne až po uplynutí lhůty, nebo nezaměstnanosti kontaktujete pojišťovnu, která 
na základě předložených podkladů rozhodne, zda vznikl nárok na výplatu pojistného plnění (např. zda není 
událost stižena výlukou dle pojistných podmínek). Teprve poté, co vám pojistitel oznámí, že vám vznikl 

přestat hradit. Ještě předtím však tuto skutečnost oznamte společnosti Volkswagen Financial Services.

Ne, podmínkou vzniku pojištění je, že klient není ve starobním důchodu.

Mohu během trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy změnit rozsah pojištění?
Ano, během trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy je možné změnit rozsah pojistného krytí, ovšem 

pojištění PPP XL, můžete toto pojištění změnit na PPP L nebo PPP M; pokud máte uzavřeno pojištění 

Volkswagen Financial 
Services, s. r. o., správní oddělení, Evropská 866/63, 160 00 Praha 6, nebo elektronickou poštou 
na adresu klient@vwfs.cz, prostřednictvím našich internetových stránek https://form.vwfs.cz/ 
online-zadost/platebni-rezim_zadost-o-zmenu-pojisteni.html případně telefonicky na čísle 
klientského centra +420 224 992 410

měsíčních splátek leasingu nebo úvěru. 
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ČLÁNEK 1 | ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1  Pro soukromé životní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif 

Pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), platí příslušná ustanovení 

Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění (dále 

ČLÁNEK 2 | VÝKLAD POJMŮ
2.1  

pojistnou smlouvu.
2.2  Pojištěný – fyzická osoba, na jejíž život se soukromé pojištění vztahuje 

2.3  Obmyšlená osoba – fyzická nebo právnická osoba určená pojistníkem 

smrti pojištěného. 
2.4  Pojistné plnění – částka, která je dle pojistné smlouvy vyplacena, 

nastane-li pojistná událost.
2.5  Pojistná událost – nahodilá událost, se kterou je spojen vznik 

smlouvou.
2.6  Pojistná doba – doba, na kterou bylo soukromé životní pojištění 

sjednáno.

ČLÁNEK 3 | DRUHY POJIŠTĚNÍ
3.1  
3.1.1  pojištění pro případ smrti pojištěného.

ČLÁNEK 4 | VZNIK POJIŠTĚNÍ
4.1  

smlouvě.

ČLÁNEK 5 | ZMĚNY POJIŠTĚNÍ
5.1  Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již 

sjednaného, stává se taková změna pojištění účinná dohodnutým 

ČLÁNEK 6 | POJISTNÁ SMLOUVA
6.1  

životní pojistné podmínky.
6.2  

písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého 

ČLÁNEK 7 | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1  

údajů – fyzických osob, kterými jsou pojištěný, oprávněná osoba, 

nebo škodní událostí.
7.2  

7.3  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro sjednání 

7.4  Pojistitel zpracovává osobní údaje jako jejich správce. Osobní 
údaje zpracovávají též smluvní partneři pojistitele (např. pojistník, 
administrátor pojistných událostí, zajistitel nebo poskytovatelé 
asistenčních služeb) jako příjemci osobních údajů. Vedle toho mohou 
být osobní údaje zpřístupněny mateřské společnosti pojistitele BNP 

podle zvláštních právních předpisů.
7.5  Subjekt údajů, který osobní údaje poskytl, je povinen bez zbytečného 

odkladu nahlásit správci jakoukoli změnu osobních údajů.
7.6  

osobních údajů, která je přílohou těchto pojistných podmínek 

údaje.

ČLÁNEK 8 | POJISTNÉ
8.1  Pojistné je úplata za soukromé životní pojištění.
8.2  

8.3  
delší 5 let, může pojistitel provést zvýšení pojistného, bude-li Českým 

8.4  Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové 
pojistné) nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné).

8.5  Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nedohodne-li se 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Č. 1/2010 – ZNĚNÍ PLATNÉ OD 25. 5. 2018 
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ČLÁNEK 9 | DŮSLEDKY NEZAPLACENÍ POJISTNÉHO
9.1  Soukromé životní pojištění konkrétního pojištěného zaniká dnem 

následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem 

9.2  Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku každého jednotlivého 

ČLÁNEK 10 | POJISTNÁ UDÁLOST
10.1  Pojistnou událostí se rozumí podle ustanovení pojistné smlouvy 

smrt pojištěného, ke které dojde během pojistné doby.
10.2  Územní platnost pojištění není omezena.
10.3  Obmyšlená osoba je povinna bez zbytečného odkladu pojistiteli 

oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení 

10.4  Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další 

10.5  Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy 
pojistiteli, musí být vystaveny podle českého práva. Doklady, 
které jsou vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako 

vyplývá, že pojistná událost skutečně nastala. Nejsou-li doklady 
prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli vystaveny 

pojistné události, má se zato, že pojistná událost nenastala.

11.1  

11.2  
11.2.1  

pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných podmínek, nebo
11.2.2  

uznán vinným trestným činem, nebo kterým si úmyslně poškodil 
zdraví, nebo

11.2.3  
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu 
pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

11.3  
zanikne.

11.4  Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je 
skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky obmyšlené osobě.

ČLÁNEK 12 | POVINNOSTI OBMYŠLENÉ OSOBY
12.1  Obmyšlená osoba má povinnost bez zbytečného odkladu pojistiteli 

oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení 

12.2  Obmyšlená osoba je povinna při uplatnění nároku na pojistné plnění 

12.3  

12.4  

průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění 
nebo určení pojistného plnění může pojistitel pojistné plnění ze 
smlouvy snížit úměrně tomu jaký vliv mělo toto porušení na rozsah 
jeho povinnosti plnit.

ČLÁNEK 13 | OPRÁVNĚNÍ POJISTITELE ZJIŠŤOVAT ČI PŘEZKOUMÁVAT 

13.1.  

stavu pojištěného včetně případné příčiny jeho smrti prostřednictvím 

kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb, který pojištěnému 

prohlídky nebo lékařského vyšetření provedeného určeným lékařským 

13.2.  Pojištěný zprošťuje poskytovatele zdravotních služeb povinnosti 

pověřenému provozovateli zdravotnického zařízení na jejich žádost. 
13.3.  Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby si pro účely výkonu pojišťovací 

zdravotního pojištění, které byly poskytnuty pojištěnému. Souhlasí 

14.1  
důsledku: 

14.1.1  

14.1.2  
pokud tato onemocnění byla diagnostikována do 2 let od data 

14.1.3  následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem 

14.1.4  

14.1.5  provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence 
odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, horolezectví, 
dálkové plavby, mořský rybolov, 
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14.1.6  
14.1.7  pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, 
14.1.8  poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného,
14.1.9  

provedeného osobou bez platného oprávnění poskytovat 
lékařskou péči či ošetření,

14.1.10  občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, 

14.1.11  

14.1.12  

ČLÁNEK 15 | ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
15.1  

15.1.1  uplynutím pojistné doby,
15.1.2  výpovědí,
15.1.3  pro nezaplacení pojistného,
15.1.4  odstoupením od pojištění,
15.1.5  odmítnutím plnění,
15.1.6  

nastane dříve.

16.1  Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen 
„adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále 
jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na poslední známou 

adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke 
změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány 

případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.
16.2  

e-mailovou adresu, která musí být na žádost příjemce zprávy 
potvrzena odesílatelem písemně.

16.3  
změně své korespondenční adresy.

16.4  Veškeré záležitosti týkající se pojištění sděluje pojištěný, popřípadě 
obmyšlený, pojistiteli prostřednictvím call centra pojistitele nebo 
zasláním příslušných písemností na adresu pojistitele.

16.5  Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za 

odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou 

dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou 

adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku 

16.6  Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost 
za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

16.7  

službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním 

16.8  

doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

17.1.  Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou 

je pojistiteli zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence na 

e-mailovou adresu czinfo@cardif.com nebo je sdělovat telefonicky 

17.2.  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají dále možnost 

banky přímo stěžovateli nebo zpět České národní bance. 
17.3.  

které patří do pravomoci soudů, při nabízení nebo poskytování 

17.4.  Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených 
on-line lze využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou 

která spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím 
elektronického formuláře. Více informací naleznete na www.
ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 18 | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1  Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv 

rozsahu, zvýšení plnění nebo snížení pojistného.
18.2  Od ustanovení všech článků těchto životních pojistných podmínek 

18.3  

27
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ČLÁNEK 1 | ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1  Pro soukromé neživotní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif 

Pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), platí příslušná ustanovení 

Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění (dále 

ČLÁNEK 2 | VÝKLAD POJMŮ
2.1  

pojistnou smlouvu.
2.2  Pojištěný – fyzická osoba, na jejíž zdraví nebo jiné hodnoty pojistného 

zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
2.3  

pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
2.4  Pojistné plnění – částka, která je podle pojistné smlouvy vyplacena, 

nastane-li pojistná událost.
2.5  Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik 

smlouvou.
2.6  Pojistná doba – doba, na kterou bylo soukromé neživotní pojištění 

sjednáno.
2.7  

tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během 

způsobeno poškození zdraví nebo smrt.
2.8  

činnost, jež by mu zajišťovala příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pro 
účely těchto neživotních pojistných podmínek se má za to, že invalidita 

či II. stupně) pojištěnému vystaveného Českou správou sociálního 
zabezpečení. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se 

pojištěného, rozumí den, od kterého byl pojištěnému příslušným 
orgánem přiznán invalidní důchod III. stupně. 

2.9  Pracovní neschopnost – celková lékařem konstatovaná neschopnost 
pojištěného vykonávat jakoukoliv profesní činnost zajišťující mu příjem, 

profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pro 
účely těchto neživotních pojistných podmínek se má za to, že pracovní 

-li pojistiteli předložena jeho 

kopie se stanovením příslušného čísla diagnózy vystaveného lékařem 

profesní činnost zajišťující mu příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pokud není 

číselným označením diagnózy již při oznámení pracovní neschopnosti 

2.10  Mimořádné výhody III. stupně – držitelem mimořádných výhod III. 
stupně se může stát pojištěný, který začal pobírat starobní důchod 

lékařskou posudkovou komisí občanem těžce zdravotně postiženým 

předpisů. Pro účely těchto neživotních pojistných podmínek se dnem 

nějž byly mimořádné výhody III. stupně pojištěnému přiznány.
2.11  

obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou 

2.12  Nezaměstnanost – stav nezaměstnané osoby dle kritérií uvedených 

zaměstnání.

ČLÁNEK 3 | DRUHY POJIŠTĚNÍ
3.1  

3.1.1  
nemoci,

3.1.2  
nemoci, 

3.1.3  pojištění pro případ ztráty zaměstnání,
3.1.4  pojištění pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně 

3.1.5  

ČLÁNEK 4 | VZNIK POJIŠTĚNÍ
4.1  

smlouvě.

ČLÁNEK 5 | ZMĚNY POJIŠTĚNÍ
5.1  Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již 

sjednaného, stává se taková změna pojištění účinná dohodnutým 
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dnem, nejdříve však od 00:00 hodin dne následujícího po uzavření 

ČLÁNEK 6 | POJISTNÁ SMLOUVA
6.1  

jsou neživotní pojistné podmínky.
6.2  

na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného 

soukromého neživotního pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel 

ČLÁNEK 7 | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1  

se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa 

7.2  

7.3  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro sjednání 

7.4  Pojistitel zpracovává osobní údaje jako jejich správce. Osobní 
údaje zpracovávají též smluvní partneři pojistitele (např. pojistník, 
administrátor pojistných událostí, zajistitel nebo poskytovatelé 
asistenčních služeb) jako příjemci osobních údajů . Vedle toho mohou 
být osobní údaje zpřístupněny mateřské společnosti pojistitele BNP 

podle zvláštních právních předpisů.
7.5  Subjekt údajů, který osobní údaje poskytl, je povinen bez zbytečného 

odkladu nahlásit správci jakoukoli změnu osobních údajů.
7.6  

osobních údajů, která je přílohou těchto pojistných podmínek 

ČLÁNEK 8 | POJISTNÉ
8.1  Pojistné je úplata za soukromé neživotní pojištění.
8.2  

8.3  
delší 5 let může pojistitel provést zvýšení pojistného, bude-li Českým 

8.4  Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové 
pojistné) nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné).

8.5  Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nedohodne-li se 

ČLÁNEK 9 | DŮSLEDKY NEZAPLACENÍ POJISTNÉHO
9.1  Soukromé neživotní pojištění konkrétního pojištěného zaniká dnem 

následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem 

pojistníkovi.
9.2  Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku jednotlivého 

ČLÁNEK 10 | POJISTNÁ UDÁLOST
10.1  Pojistnou událostí se rozumí všechny nebo některé následující 

skutečnosti podle ustanovení pojistné smlouvy, ke kterým dojde 
během pojistné doby:

10.1.1  smrt způsobená úrazem, která nastala do 12 měsíců od data 
vzniku úrazu,

10.1.2  
10.1.3  
10.1.4  

nemoci,
10.1.5  
10.2  Územní platnost pojištění není omezena. Výjimku tvoří pojištění pro 

případ ztráty zaměstnání, jehož platnost je omezena územím České 
republiky.

10.3  Oprávněná osoba nebo pojištěný, není-li současně oprávněnou 
osobou, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, 

10.4  Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může pojistitel požadovat další 

10.5  Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy 
pojistiteli, musí být vystaveny podle českého práva. Doklady, 
které jsou vystaveny podle cizího práva, může pojistitel uznat jako 

vyplývá, že pojistná událost skutečně nastala. Nejsou-li doklady 
prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli vystaveny 

pojistné události, má se zato, že pojistná událost nenastala.

11.1  

11.2  
11.2.1  

pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných podmínek, nebo
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11.2.2  
uznán vinným trestným činem, nebo kterým si úmyslně poškodil 
zdraví, nebo

11.2.3  
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu 
pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události 
zamlčí.

11.3  
zanikne.

11.4  
události, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout 

alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících 

jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud 
podle věty prvé obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem 

11.5  Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je 
skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.

11.6  

jakékoliv plnění vynaložené pojištěným ve prospěch zaměstnavatele 
za účelem zabránění ztrátě zaměstnání mino vůli pojištěného.

ČLÁNEK 12 | POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
12.1  Pojištěný, případně oprávněná osoba, má povinnost bez zbytečného 

odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat 

12.2  Pojištěný, případně oprávněná osoba je povinna při uplatnění nároku 

smlouvě.
12.3  

12.4  

průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění 
nebo určení pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění ze 
smlouvy snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah 
jeho povinnosti plnit.

12.5  Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu vyhledat ošetření, léčit 

náklady vyšetřit lékařem, kterého určí pojistitel. Pojistitel může 

uváděném pojištěným či lékařem, kterého si pojištěný sám vybral.
12.6  

náklady tohoto vyšetření. Pokud na základě kontrolního vyšetření 
pojistitel poskytne další plnění, náklady na kontrolní vyšetření 
pojištěnému vrátí.

12.7  

ČLÁNEK 13 | OPRÁVNĚNÍ POJISTITELE ZJIŠŤOVAT ČI PŘEZKOUMÁVAT 

13.1.  

stavu pojištěného včetně případné příčiny jeho smrti prostřednictvím 

kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb, který pojištěnému 

prohlídky nebo lékařského vyšetření provedeného určeným lékařským 

13.2.  Pojištěný zprošťuje poskytovatele zdravotních služeb povinnosti 

pověřenému provozovateli zdravotnického zařízení na jejich žádost. 
13.3.  Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby si pro účely výkonu pojišťovací 

zdravotního pojištění, které byly poskytnuty pojištěnému. Souhlasí 

14.1  
důsledku:

14.2  Všechny druhy pojištění:
14.2.1  pojistná událost způsobená pojištěným úmyslně, 
14.2.2  občanské války nebo válečné události, aktivní účast na nepokojích, 

14.2.3  
látkami,

14.2.4  

14.3  

14.3.1  
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14.3.2  poškození tělesné schránky jinou osobou na žádost pojištěného,
14.3.3  sporty, při jejichž provozování se používají motorové 

14.3.4  provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence 
odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, horolezectví, 
dálkové plavby, mořský rybolov,

14.3.5  
14.3.6  

diagnostikovány před počátkem pojištění.
14.4  
14.4.1  únavový syndrom,
14.4.2  

těchto obtíží byl úraz. (Tato výluka se však nevztahuje na 
případy jasně prokázaného úrazového mechanismu, který byl 
prokázán odborným vyšetřením včetně doložitelného průkazu 
zobrazovacími vyšetřeními),

14.4.3  

14.4.4  při odvykacích, detoxikačních nebo spánkových kúrách,
14.4.5  

pokud tato onemocnění byla diagnostikována do 2 let od data 
sjednaného jako počátku pojištění,

14.4.6  
provedeného osobou bez platného oprávnění poskytovat 
lékařskou péči či ošetření.

14.5  Pojištění pro případ pracovní neschopnosti:
14.5.1  

(revers),
14.5.2  
14.5.3  

14.5.4  

pojištěný sám dobrovolně vyžádá,
14.5.5  

14.6  Pojištění pro případ ztráty zaměstnání:
14.6.1  ztráta zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému 

zaměstnavatelem předběžně oznámena již před datem 

reálně dojde před datem sjednaným jako počátek pojištění,
14.6.2  

jako zaměstnancem vykonávané práci, nebo proto, že pojištěný 
nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 
sjednané práce, nebo proto, že pojištěný nesplňuje požadavky 
pro výkon sjednané práce bez zavinění zaměstnavatele, vše dle 

14.6.3  
případu, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru zaměstnancem 
pro nevyplacení mzdy či náhrady mzdy či jakékoliv jejich části dle 

nebyla vyplacena mzda či náhrada mzdy do 15 dnů po uplynutí 
termínu splatnosti, kdy je pojištěný povinen doložit tuto skutečnost 

vyjma případu, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou po 
pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl 
zapsán do Obchodního rejstříku jeho vstup do likvidace, 

14.6.4  
lhůty po nástupu do zaměstnání,

14.6.5  
ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

ČLÁNEK 15 | ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
15.1  

15.1.1  uplynutím pojistné doby,
15.1.2  výpovědí,
15.1.3  pro nezaplacení pojistného,
15.1.4  odstoupením od pojištění,
15.1.5  odmítnutím plnění, 
15.1.6  

nastane dříve.

16.1  Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen 
„adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále 
jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na poslední známou 

adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke 
změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány 

případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.
16.2  

e-mailovou adresu, která musí být na žádost příjemce zprávy 
potvrzena odesílatelem písemně.

16.3  
změně své korespondenční adresy.

16.4  Veškeré záležitosti týkající se pojištění sděluje pojištěný, popřípadě 
oprávněná osoba, pojistiteli prostřednictvím call centra pojistitele 
nebo zasláním příslušných písemností na adresu pojistitele.

16.5  Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje 

den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi 
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příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), 

16.6  Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost 
za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

16.7  

službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním 

16.8  Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená, písemnost se považuje 
za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

17.1.  Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou 

je pojistiteli zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence na 

e-mailovou adresu czinfo@cardif.com nebo je sdělovat telefonicky 

17.2.  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba mají dále možnost 

banky přímo stěžovateli nebo zpět České národní bance. 
17.3.  Spory mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou 

poskytování neživotního pojištění je oprávněna řešit Česká obchodní 
inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese 

obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 
15, 120 00 Praha 2. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat též 
prostřednictvím její internetové adresy www.adr.coi.cz. Postup 

řešení spotřebitelských sporů vydaná na základě tohoto zákona.
17.4.  Pro řešení případných spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených 

on-line lze využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou 

která spotřebiteli umožňuje podat stížnost on-line prostřednictvím 
elektronického formuláře. Více informací naleznete na www.
ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLÁNEK 18 | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1  Případné přebytky pojistného budou zahrnuty do pojistných rezerv 

rozsahu, zvýšení plnění nebo snížení pojistného.
18.2  Od ustanovení všech článků těchto neživotních pojistných podmínek 

pojištění.
18.3  Tyto neživotní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Ochrana osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas důležitým tématem, 

informace týkající se ochrany vašich osobních údajů, kterou zavedla BNP 
PARIBAS CARDIF.
Správcem osobních údajů je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., 

B 4327 (dále jen „my“). 

odpovědnost my jako správce osobních údajů. Účelem tohoto dokumentu je 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

»   (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li 

»    Kontaktní údaje (např. kontaktní poštovní adresa, telefonní číslo, 
e-mailová adresa); 

»  

»    

»   (např. dosažený stupeň vzdělání, zaměstnání, 
název zaměstnavatele, plat/mzda);

»  Údaje týkající se pojištění
metoda, délka pojištění, výše poplatku za pojištění);

»  Údaje týkající se posouzení pojistného rizika (např. umístění 

»  Údaje týkající se škodních událostí (např. historie škodních/pojistných 
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»  Údaje nezbytné pro boj proti pojišťovacím podvodům, praní špinavých 
peněz nebo terorismu;

»    
 »  údaje týkající se vašich návyků (např. zájmy, sportovní aktivity),
 »  

 »  
partnerů, přes webové stránky, aplikace, stránky na sociálních 

chatu, e-mailu, osobních rozhovorů. 
»   (např. IP adresa, cookies).

Ve výjimečných případech můžeme zpracovávat také např. tyto údaje:
»  
»  

kampaních.

zpracovávat následující zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé 
údaje):
»  

genetické údaje nebo údaje týkající se vašeho sexuálního života či 

Osobní údaje získáváme buď přímo od vás, nebo je za účelem ověření vámi 

»  databáze vedené příslušnými úřady (např. veřejné rejstříky); 
»  naši obchodní partneři nebo poskytovatelé služeb; 
»  třetí osoby, jako jsou např. úvěrové referenční agentury, agentury na 

»  webové stránky/sociální sítě obsahující vámi zveřejněné informace 
(např. vaše vlastní webové stránky nebo sociální média);

»  veřejně dostupné databáze spravované třetími osobami.

2. SPECIFICKÉ PŘÍPADY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ 
ZPROSTŘEDKOVNÉHO SHROMAŽĎOVÁNÍ

»  rodinný příslušník (na něhož se pojištění nebo škodní událost vztahuje);
»  spoludlužník/ručitel;
»  
»  obmyšlená osoba;

»  konečný skutečný majitel;
»  akcionář nebo společník obchodní společnosti;
»  představitel právnické osoby, která je naším obchodním partnerem 

nebo dodavatelem;
»  zaměstnanec poskytovatele služeb nebo obchodního partnera.

a.  Na základě vašeho souhlasu uděleného dle občanského zákoníku 

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme 
stavu

dle občanského zákoníku, což znamená, že je po sjednání pojištění 
neodvolatelný
zdravotním stavu pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních 
nároků vyplývajících ze sjednaného pojištění.

Vaše údaje tedy potřebujeme pro: 
»  Posouzení pojistného rizika, tj. posouzení možnosti posouzení 

»  

informací ze seznamu pojištěných vypustit; 
»  Šetření škodní události, tj. abychom mohli při šetření škodní události 

nároku na pojistné plnění;
»  Zajištění

zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko 

nutných případech, vyžadují-li to okolnosti zajištění.

nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením.

lze jej odvolat 
pouze do okamžiku sjednání pojištění. Odvoláním souhlasu není dotčena 

Odvolání můžete provést následujícími způsoby: 
»  Tel.: +420 234 240 234
»  E-mail: souhlasy@cardif.cz
»  

Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8
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b.  

které nám vyplývají především z:
»  

»  
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních 
sankcí); 

»  

prevence 
na jeho základě můžeme předávat 

, dalším 

asociací pojišťoven);
»  rámcových pojistných smluv (tzv. skupinové pojištění) sjednaných 

»  žádostí příslušných orgánů veřejné moci nebo soudů.

c.  
vaší žádosti za účelem provedení potřebných kroků před uzavřením 
smlouvy

individuálního pojištění zpracováváme vaše osobní údaje 

»  posoudili vaše pojistné riziko;
»  

pojištění, včetně šetření škodních událostí;
»  
»  
»  

pojistný produkt nebo službu;
»  

d.  Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů

zájmů. Našimi oprávněnými zájmy jsou: 
»  
»  

skupinového pojištění, tedy abychom zaevidovali vaše přistoupení 

události;
»  

pojistných podvodů; 
»  

také údaje 
);

»  
infrastruktury (např. sdílené platformy), zachování kontinuity činnosti 

»  Vytváření individuálních statistických modelů za účelem posouzení 
vašeho pojistného rizika;

»  
 zajistiteli, 

»  

»  
katastrofami;

»  Školení našeho personálu nebo personálu našich obchodních partnerů 

»  Přizpůsobení nabídky prostřednictvím:
 »  zlepšování kvality našich pojistných produktů;
 »  nabízení našich pojistných produktů, které odpovídají vaší situaci 

 Toho lze dosáhnout:
 »  
 »  

obchodních partnerů, které využíváte; a
 »  

nabídku (např. žádáte anebo již máte úvěr, ale nikoli pojištění 
schopnosti jej splácet);

»  

námitku proti zpracování blíže 

statistik, které mohou být nabízeny subjektům skupiny BNP Paribas za 

nebudou schopni zjistit vaši totožnost.

e.  Na základě vašeho souhlasu uděleného dle obecného nařízení 

»  

takového zpracování;
»  pokud budeme potřebovat provést další zpracování za jiným účelem, 

vyžádáme váš souhlas.

poskytnout následujícím osobám: 
»  našim zaměstnancům, kteří jsou odpovědní za správu vašich pojistných 

produktů;
»  

pojistného plnění);
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»  obchodním partnerům, jejichž prostřednictvím sjednáváte naše pojištění;
»  poskytovatelům služeb, kteří zajišťují výkon některých našich činností 

(tzv. outsourcing);
»  nezávislým zástupcům, zprostředkovatelům či makléřům, pokud pro 

nás zprostředkovávají sjednání pojištění;
»  

»  některým regulovaným profesím, jako jsou právníci, notáři, auditoři 

ochrany našich právních nároků;
»  

šetření škodních událostí;
»  

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ 
PROSTOR

hospodářského prostoru (EHP) mimo tento prostor tam, kde Evropská 
komise uznala zemi, která není zemí EHP, za zemi poskytující odpovídající 
úroveň ochrany, budou vaše osobní údaje předány na tomto základě. 
Tento druh předávání nevyžaduje zvláštní oprávnění.

prostor, jejichž úroveň ochrany nebyla Evropskou komisí uznána, budeme 

zajistí ochranu vašich osobních údajů:
»  standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí;
»  případně závazná korporátní pravidla (pro vnitropodnikové transfery).

6. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Pokud jste potenciální klient:
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle 

posouzení vaší přijatelnosti do pojištění zpracováváme po dobu trvání 
vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu trvání procesu přijetí do pojištění 

Pokud jste klient:

po dobu 
doby
škodní události anebo dořešení všech nároků, které se vyskytly před 

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění zákonných povinností 
uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají příslušné 
právní předpisy.

Bankovní údaje týkající se úhrady pojistného, pokud jsou zpracovávány, 

(kromě kódu CVC, který neuchováváme).

uchovávána po dobu 13 měsíců od data jejich sběru.

našich zaměstnanců, pokud jsou pro tyto účely zpracovávány, jsou 
uchovávány po dobu 6 měsíců. Zvukové záznamy týkající se vašeho 

jejím uplynutí.

»  Právo na přístup:

související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše jste se 

»  Právo na opravu:
zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom 
je bez zbytečného odkladu opravili, popř. doplnili. 

»  Právo na výmaz:
osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu 

 »  údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
 »  osobní údaje zpracováváme protiprávně,
 »  využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo 

vznést námitku proti zpracování), nebo 
 »  pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  

povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro 
statistické účely nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních 
nároků.

»  Právo na omezení zpracování:
práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. 
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žádných dalších operací zpracování. Toto je možno požadovat 

 »  popíráte přesnost osobních údajů, než bude ověřeno, jaké údaje jsou 
správné,

 »  vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu 
(např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy namísto 
výmazu takových údajů upřednostňujete pouze jejich omezení (např. 

poskytl/a),
 »  vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely 

zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu 
svých právních nároků, nebo 

 »  
ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi 
oprávněnými důvody.

»  Právo vznést námitku proti zpracování:
 Námitku můžete vznést, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány: 
 »  za účelem ochrany našich oprávněných zájmů,
 »  pro účely přímého marketingu, včetně přímého marketingu 

 »  pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické 
účely.

  

bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.
»  Právo na odvolání souhlasu:

zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv 

pojištění.
»  Právo na přenositelnost: Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na 

základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, máte právo od 
nás získat anebo požadovat, abychom předali jinému správci, všechny 

Abychom mohli na vaši žádost příslušné údaje snadno převést, může 

elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést 

formulářích (například váš vlastnoruční podpis). Tímto právem není 
dotčeno právo na výmaz.

prostředků:
»  Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF:  

Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France 
E-mail:  

»  Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů:  
Poštovní adresa:  Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas 

Cardif Pojišťovna, a.s.  
Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8

 E-mail: czpoverenec@cardif.com 

průkazu, popř. cestovního pasu.

můžete vedle výše uvedených práv podat stížnost Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (www.uoou.cz). 

Ve světě neustálých technologických změn je možné, že budeme muset 
obsah tohoto dokumentu pravidelně upravovat.

změnách jeho obsahu vás budeme vždy informovat prostřednictvím 
našich webových stránek nebo jiných obvyklých komunikačních kanálů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů podle 

pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří vám rádi odpovědí:
»  Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF: 

Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France 
E-mail:  

»  Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Poštovní adresa:  Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas 

Cardif Pojišťovna, a.s.  
Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8

 E-mail: czpoverenec@cardif.com 
 Tel.: +420 234 240 234
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

právním řádem České republiky platí pro něj příslušná ustanovení zák. č. 

VÝKLAD POJMŮ
Pro účely pojistné smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto:
»  Pojistník

uzavřel pojistnou smlouvu.
»  Pojistitel

uzavřela pojistnou smlouvu.
»  Pojištěný

pojistné smlouvy.
»  Pojistné plnění (dále také „plnění“) – je plnění, které poskytne pojistitel 

nebo obmyšlené osobě.
»  Počátek pojištění
»  Konec pojištění 
»  Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik 

povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle čl. 10 pojistné 
smlouvy.

»  Čekací doba

»  Oprávněná osoba
právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou pro výplatu pojistného 

neschopnosti, invalidity III. stupně nebo ztrátě zaměstnání je pojistník. 

»  Obmyšlená osoba – osoba určená způsobem dle ust. § 51 zákona 

pojistné události smrti pojištěného.
»  Pojištění obnosové – pojištění pro případ smrti, invalidity III. stupně, 

»  Pojištění škodové

»  Pojistné nebezpečí – úraz, nemoc nebo jiná nahodilá skutečnost 
související se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou 
být příčinou vzniku pojistné události.

»  Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba 
je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění 

»  Smlouva – leasingová nebo úvěrová smlouva, kterou uzavřel klient 

»  Splátka – celková měsíční splátka leasingu nebo úvěru sjednaná ve 

úroků.
»  Resolicitační program – kampaň dohodnutá mezi pojistitelem 

DOBA PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY

účinnosti pojistné smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé 

druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se 
účinnost automaticky prodlužovala.

Ukončením účinnosti pojistné smlouvy dle předchozího odstavce 

pojištěných dle pojistné smlouvy nejpozději do posledního dne platnosti 

Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na 
základě pojistné smlouvy nemá vliv na platnost pojistné smlouvy ani na 
platnost ostatních pojištění vzniklých na základě pojistné smlouvy.

SOUBORY POJIŠTĚNÍ
Na základě pojistné smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří 

nebo C, které zahrnují tyto typy pojištění:

A)  Pojištění platebních povinností PPP L (dále jen „soubor pojištění A“). 
Pojištění schopnosti splácet splátky pro případ smrti, invalidity III. 

RÁMCOVÁ SMLOUVA
č. ŠF 1/2012 (dále jen „pojistná smlouva“)

Rámcová smlouva
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B)  Pojištění platebních povinností PPP XL (dále jen „soubor pojištění B“). 
Pojištění schopnosti splácet splátky pro případ smrti, invalidity III. 
stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání.

C)  Pojištění platebních povinností PPP M (dále jen „soubor pojištění 
C“). Pojištění schopnosti splácet splátky pro případ smrti následkem 

neschopnosti následkem úrazu.

smlouvy.

PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ, VZNIK POJIŠTĚNÍ 

pouze fyzická osoba, která:
a)  

platebních povinností PPP L, které je součástí smlouvy, projevila 

b)  

dodatku ke smlouvě, nebo
c)  

pro vstup do pojištění platebních povinností PPP L dle pojistné smlouvy, 

ke smlouvě podepsané klientem pojistníka doručeny zpět pojistníkovi 

povinností PPP L, které je součástí smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, 
následující podmínky:

»  
minimálně 12 měsíčních splátek,

»  je mladší 60 let,
»  
»  
»  

podmínkami,
»    

uvedených podmínek.

(B) SOUBOR POJIŠTĚNÍ B („PPP XL“)

zaměstnání)

pouze fyzická osoba, která:
a)  

b)  

dodatku ke smlouvě, nebo
c)  

pro vstup do pojištění platebních povinností PPP XL dle pojistné smlouvy, 

ke smlouvě podepsané klientem pojistníka doručeny zpět pojistníkovi 

povinností PPP XL, které je součástí smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, 
následující podmínky:

»  je mladší 60 let,
»  
»  
»  

pojistitele,
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»  

uvedených podmínek.

(C) SOUBOR POJIŠTĚNÍ C („PPP M“)
(pro případ smrti následkem úrazu, invalidity III. stupně následkem úrazu 

povinností PPP M, které je součástí smlouvy, následující podmínky:
»  je mladší 60 let,
»  
»  

Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje shora uvedené podmínky 

podmínkami.

neúplná nebo pojistník předá pojistiteli prohlášení pojištěného nepravdivě 

sjednat pojištění dle pojistné smlouvy (bez ohledu na sjednaný rozsah 

pojištěný povinen splácet splátky dle smlouvy, jakkoliv časově překrývá.

»  Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím jeden rok.
»  

»  

dodatku ke smlouvě.
»  Počátek pojištění se stanoví na:
»  

»  00:00 hod. dne uzavření dodatku ke smlouvě, jehož podpisem pojištěný 

»  

dodatku ke smlouvě doručen pojistníkovi nejpozději do 14 dní od 

»  

»  Poslední pojistné období začíná 1. dnem pojistného období, ve kterém 
nastala skutečnost, se kterou pojistná smlouva či zákon spojuje konec 

»  Konec pojištění se stanoví na 24:00 hod. posledního dne platnosti 

smlouvy stanoveno jinak.

Pojistné

platebních povinností.
Pojistné je sjednáno jako běžné roční pojistné.

Změny jednotlivého pojištění
Na základě dohody – dodatku ke smlouvě – může být změněn soubor 

možná.

Podmínky pro likvidaci pojistné události
»  

nastala pojistná událost. Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, 

odkladu kopii smlouvy, vyplněný příslušný formulář pojistitele 

posouzení nároku na pojistné plnění:
»  
 »  kopii úmrtního listu pojištěného,
 »  

adresou lékaře),
 »  

adresou lékaře).
»  
 »  kopii rozhodnutí vydaného Českou správou sociálního zabezpečení 

 »  

stupně,

»  
 »  

»  
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 »  
pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy 

lékaře),
 »  

 »  potvrzení zaměstnavatele nebo kopii živnostenského listu, pokud 
je pojištěný osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo kopii 

poměru.

»  
 »  kopii pracovní smlouvy včetně všech podepsaných dodatků 

 »  
 »  

»  
musí být pojistiteli doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní 
měsíc, nejpozději však 10. den následujícího kalendářního měsíce za 
měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, 

 »  

nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce 

dodatečně prokáže, že tato pracovní neschopnost trvá nebo trvala.
 »  

nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel svou povinnost 
plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato 
nezaměstnanost trvá nebo trvala.

 »  
pracovní neschopnosti předložením kopie lékařského potvrzení 

 »  

nezaměstnanosti.

Pojištění pro případ smrti
Pojistnou událostí je smrt pojištěného, ke které dojde během pojistné 
doby. Výše pojistného plnění se stanoví takto:
Pojistník na základě požadavku pojistitele zašle pojistiteli kalkulaci 
pojistného plnění, jejíž výše se bude rovnat součtu následujících položek:
 1.  

jejichž splatnost byla ve smlouvě sjednána na dobu po datu smrti 
pojištěného,

 2.  výši úroku vypočteného pojistníkem jako rozdíl mezi úrokem 
zaplaceným pojištěným za období od data uzavření smlouvy do data 

období od data uzavření smlouvy do data smrti pojištěného,
 3.  zůstatkové hodnoty včetně DPH sjednané ve smlouvě.

a) Pojištění pro případ invalidity III. stupně
 Pojistnou událostí je vznik invalidity III. stupně pojištěného.
b) Pojištění pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně
  Pojistnou událostí je přiznání mimořádných výhod III. stupně 

pojištěnému. Pro stanovení výše pojistného plnění dle písm. ab se 

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá 
nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní.

pojištěného

pojištěného vznikne, pokud pracovní neschopnost pojištěného trvá 
nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním 
splátkám dle příslušné smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné smlouvy 
připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného, počínaje 

je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu anebo následky nemoci či úrazu, 
které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za niž již pojistitel plnil, 

dnů ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za niž pojistitel 
již plnil, považuje se tato nová pracovní neschopnost za pokračování 
původní pracovní neschopnosti, tj. pokračování původní pojistné události. 
Výše plnění se rovná měsíčním splátkám dle příslušné smlouvy, jejichž 
den splatnosti dle příslušné smlouvy připadá na dobu trvání pracovní 

období, ve kterém nastane první den nové pracovní neschopnosti, která 
je způsobena recidivou nemoci nebo úrazu, které byly příčinou původní 

pracovní neschopnosti po uplynutí 60 kalendářních dnů ode dne ukončení 
původní pracovní neschopnosti, za niž pojistitel již plnil, je tato nová 

splátek, přičemž plnění na jednu měsíční splátku nepřesáhne částku 55 555 
Kč (slovy: padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých).

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

zaměstnání, přičemž nezaměstnanost pojištěného musí trvat nepřetržitě 
alespoň 30 kalendářních dní (mimo čekací dobu).

pojištěného

pojištěného vznikne, nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí 
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alespoň 30 kalendářních dnů. Výše plnění se rovná měsíčním splátkám dle 
příslušné smlouvy, jejichž den splatnosti dle příslušné smlouvy připadá 
na dobu trvání nezaměstnanosti pojištěného, počínaje měsíční splátkou 
splatnou po datu, ke kterému bude pojištěný 30. den nezaměstnaný.

pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání až po uplynutí 12 měsíců 
ode dne vyplacení 12. měsíční splátky pojistitelem jako pojistné plnění, 

splátek, přičemž plnění na jednu měsíční splátku nepřesáhne částku 

Souběh pojistných událostí

pracovní neschopnosti, jestliže tato pracovní neschopnost nastala jako 

události (nezaměstnanosti).

Horní hranice pojistného plnění (limit pojistného plnění)
Smluvní Strany se dohodly, že celkové pojistné plnění ze všech pojištění 

splácet splátky dle smlouvy, jakkoli časově překrývá, je stanoven limit 
pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč. Pokud pojistitel poskytl pojistné 

výši 2 000 000 Kč, veškerá pojištění tohoto pojištěného vzniklá na základě 
pojistné smlouvy zanikají.

Zánik jednotlivého pojištění
Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého 
pojištěného):
»  

»  
»  

jinak;
»  

přiznání mimořádných výhod III. stupně;
»  

pojištěného;
»  posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začal pobírat 

 »  

pojištění A,
 »  

 »  
pojištění dle jiného ustanovení pojistné smlouvy;

»  

osobě;
»  písemnou dohodou smluvních stran, ve které je určen okamžik zániku 

»  
smlouvy vůči pojistníkovi za podmínky, že toto prodlení je delší než tři 

»  odstoupením:
 »  

nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy pojistitele, pokud 

nesjednal; toto právo může být uplatněno nejpozději 2 měsíce ode dne, 

 »  
nebo jeho zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpoví 

úplného nebo pravdivého zodpovězení dotazů pojištění nesjednal; 

 »  

sjednání pojištění; odstoupení se podává prostřednictvím pojistníka;
»  

pojistného dle příslušných právních předpisů.

Odklad splácení měsíčních splátek; prodloužení smlouvy
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vyrozuměl. Povinnost platit pojistné za pojistná období, ve kterých byl 
povolen odklad splácení měsíčních splátek, nezaniká. Pojištění se však 

dni splatnosti poslední měsíční splátky. Povolí-li pojistník pojištěnému 
odklad měsíčních splátek na dobu delší než 3 měsíce oproti původně 
dohodnutému dni splatnosti poslední měsíční splátky, končí pojištění 
uplynutím tříměsíční lhůty, která počne běžet od původně dohodnutého 
dne splatnosti poslední měsíční splátky.

Smlouva uzavřená ve formě úvěrové smlouvy

pojistnými podmínkami. Pojištění třetí osoby vzniká podpisem smlouvy 

pojištěný, jeho pojištění zaniká dle odst. 13. 8 pojistné smlouvy.

Smlouva uzavřená ve formě leasingové smlouvy

klienta pojistníka – uživatele vozidla ze smlouvy – na třetí osobu, stává 

osobu. Byl-li původní uživatel vozidla pojištěný, jeho pojištění zaniká dle 
odst. 13. 8 pojistné smlouvy.

Závěrečná ustanovení
»  Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky 

»  

1/2010 má přednost text pojistné smlouvy.
»  Orgánem dohledu nad činností pojistitele je Česká národní banka se 

sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.
»  

»  Odstoupení pojištěného od jednotlivého pojištění je možné zaslat na 

»  Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány 

jsou osoby, které podaly stížnost, informovány dopisem. Pojistník, 

Odpověď pojistitel směřuje dle pokynu České národní banky přímo 
stěžovateli nebo pojistitel podá odpověď zpět na Českou národní banku.

»  
pojistitelem účtovány žádné zvláštní poplatky za použití těchto 
prostředků komunikace.

»  

»  
prostředku ze strany pojištěného, pojistníka nebo pojistitele souhlasí 

možno záznam využít pouze za účelem ochrany práv pojistitele jako 

řízení, jehož je pojistitel, pojistník nebo pojištěný účastníkem. Pojištěný 
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