InformaËní dokument k pojistnému produktu
Pojišt×ní chytrých zaýízení
SpoleËnost:

MAXIMA pojišćovna, a. s.,
Êeská Republika, IÊO 61328464

Produkt:

Pojišt×ní chytrých zaýízení

Informace v tomto dokumentu mají sloužit k pochopení základních vlastností a podmínek aktuáln× nabízeného pojišt×ní. Kompletní informace o produktu jsou uvedeny
vbRámcové pojistné smlouv× v platném zn×ní, v Pýedsmluvních informacích a propagaËních materiálech. Všechny tyto dokumenty jsou zájemci o pojišt×ní poskytnuty pýed
sjednáním pojišt×ní (informaËní povinnost pojišćovny dle ustanovení zákona Ë. 170/2018 Sb., o distribuci pojišt×ní a zajišt×ní).

O jaký druh pojišt×ní se jedná?
Jedná se o skupinové neživotní škodové pojišt×ní pro chytrá, Ëi mobilní zaýízení (dále jen „Zaýízení “), jako napýíklad mobilní telefon, tablet, LTE router, modem, dongle. Smyslem
pojišt×ní je ochrana Zaýízení proti nahodilému poškození, zniËení, odcizení nebo Vad× (ve smyslu Rámcové pojistné smlouvy) ve týetím roce pojišt×ní.

Co je pýedm×tem pojišt×ní?

Na co se pojišt×ní nevztahuje?

Pýedm×tem pojišt×ní jsou Zaýízení, která jsou pojišt×na proti:
Odcizení – loupež nebo krádež pýístroje, vËetn× krádeže kapesní, vloupání (do)
nebo vykradení bytu Ëi objektu urËeného k trvalému bydlení, pracovního prostoru
(kanceláý apod.) nebo zamËeného automobilu, popý. odcizení zamËeného
automobilu, ve kterém se pýístroj nachází.
Nahodilému poškození – totální zniËení nebo poškození pýístroje, ke kterému
došlo nahodilou událostí, která nastala náhle a neËekan× b×hem doby trvání
pojišt×ní a nevztahují se na ni výluky dle Rámcové pojistné smlouvy.
Totálnímu poškození – zniËení nebo takové poškození pýístroje, které
znemožñuje jeho opravu (oprava není možná) nebo u kterého by náklady na
opravu pýesáhly Ëasovou cenu pýístroje (oprava není úËelná); trvá-li pýesto pojišt×ný
na neúËelné oprav× a její cenu nad výši pojistného pln×ní doplatí, událost
pýedstavuje nahodilé poškození.
Vad× – mechanická, elektronická nebo elektrická vada Pýístroje v rozsahu
stanoveném v Rámcové pojistné smlouv× (škodní událost vbobdobném rozsahu jako
zákonná Záruka prodávajícího), která nastane (projeví se) v období od 25. m×síce
trvání pojišt×ní do jeho zániku.
Jaké je pojistné pln×ní?
•

V pýípad× odcizení Zaýízení vzniká nárok na úhradu nákladċ na nákup nového
Zaýízení od pojistníka do výše Ëasové ceny odcizeného Zaýízení. Nárok mċžete
uplatnit do jednoho (1) roku ode dne rozhodnutí pojišćovny o pojistném pln×ní.

•

V pýípad× nahodilého poškození Zaýízení nebo jeho vady vzniká nárok
nabúhradu nákladċ nabopravu poškozeného Zaýízení autorizovaným servisem
dobvýše Ëasové ceny poškozeného Zaýízení, nejvíce však dv× opravy v prċb×hu
jednoho roku pojišt×ní.

•

V pýípad× totálního poškození zaýízení vË. pýípadċ, kdy vada pýedstavuje
jeho totální poškození vzniká nárok na úhradu nákladċ nabnákup nového
Zaýízení od pojistníka do výše Ëasové ceny poškozeného Zaýízení. Nárok je možno
uplatnit do jednoho (1) roku ode dne rozhodnutí pojišćovny obpojistném pln×ní.

Pojišt×ní lze sjednat pouze tak, že pojišt×ný projeví souhlas s pojišt×ním, které mu
pro konkrétní hardwarové zaýízení (Pýístroj) pojistník nabídl, obvykle na obchodních
místech pojistníka.
Pojišt×ní je platné pouze v rámci sjednané doby pojišt×ní (36 m×sícċ od poËátku
pojišt×ní).
Nelze uplatñovat škodní události vzniklé pýed poËátkem pojišt×ní nebo po jeho
zániku.
K jednomu pýístroji lze platn× sjednat pouze jedno pojišt×ní.
Pojišt×ní lze platn× sjednat k pýístroji, jehož standardní kupní cena (vË. DPH a beze
slev) dle ceníku pojistníka není vyšší než 45 000 KË.

Existují n×jaká omezení v pojistném krytí?
Pojišt×ní se nevztahuje na tyto pýípady:
Pokud se na poškozené Zaýízení vztahuje zákonná odpov×dnost za vady (napý.
výrobní vady) nebo jiná odpov×dnost Ëi záruka bezplatného odstran×ní vyplývající z
jeho koup×, servisu nebo z platné legislativy.
Pokud poškození Zaýízení nemá vliv na jeho funkËnost a použitelnost (jde napýíklad
obestetickou vadu).
Pokud je poškození/odcizení/zniËení zpċsobeno úmysln× nebo nedbalostí (napý.
rozsednutí Pýístroje pýi nasedání do automobilu, pád Pýístroje v dċsledku
manipulace ve výškách, sklouznutí Pýístroje z nerovné plochy, vypadnutí Pýístroje
zbnezapnuté kapsy košile).
Poškození zpċsobené dít×tem mladším 6 let.
Pokud k poškození došlo b×žným opotýebením, nedodržením instrukcí od výrobce,
nesprávnou údržbou, provedením neodborných oprav/úprav, postupným
pċsobením koroze, vlhka, chladu, tepla a vody, používáním neoriginálních doplñkċ
a pýíslušenství.
Ztrátu nebo zapomenutí pýístroje.
Pojišt×ní Vady Pýístroje se nevztahuje na vady (mechanická, elektrická nebo
elektronická vada), na které se pýímo nevztahuje záruka výrobce nebo prodejce
dlebkupní smlouvy, bez ohledu na to, kdy se projevily.
Neprokázané vady pýístroje.
Opravy vad, kdy pojišt×ný není schopen pýedložit vadný pýístroj.

V pýípad× likvidní pojistné události totální poškození (vË. Vady pýedstavující totální
poškození) nebo odcizení Zaýízení pojišt×ní zaniká.S novým Zaýízením lze zýídit pojišt×ní
nové.
Upozorn×ní: Kompletní pýehled a podmínky pojistného pln×ní jsou uvedeny
vbËlánku Ë. 8 Rámcové pojistné smlouvy.

Upozorn×ní: Úplný seznam omezení a výluk je uveden v Ëlánku Ë. 10 Rámcové
pojistné smlouvy.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní platnost pojišt×ní není omezena. Pojišt×ní se vztahuje i na pojistné události (nahodilé poškození, totální poškození, odcizení, Vada Pýístroje) vzniklé pýi pobytu v zahraniËí.

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
IÊ: 60193336, DIÊ: CZ60193336, DUNS: 366937597, Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti pýed sjednáním pojišt×ní
•
•

Pýed sjednáním pojišt×ní v×nujte náležitou pozornost všem dokumentċm, které se týkají pojišt×ní.
Na otázky spojené s pojišt×ním jste povinen odpovídat pravdiv× a úpln×.

Povinnosti v prċb×hu trvání pojišt×ní
•
•

V prċb×hu trvání pojišt×ní je nezbytné pravideln× hradit poplatek za pojišt×ní v odpovídající výši dle vaší dohody s pojistníkem o pýistoupení k pojišt×ní a v souladu s Ëlánkem Ë. 7
Rámcové pojistné smlouvy.
Hlásit pojišćovn× prostýednictvím O2 zm×nu kontaktních údajċ, stejn× tak každou zm×nu IMEI/ SN Zaýízení, pokud k této zm×n× dojde v prċb×hu trvání pojišt×ní.

Povinnosti v pýípad× uplatñování nároku na pojistné pln×ní
•
•
•
•
•
•
•

V pýípad× vzniku škodní události bezodkladn× kontaktovat administrátora (e-mailem, telefonicky) nebo navštívit prodejnu O2, nahlásit škodní událost a vyžádat si další pokyny
abpostupovat v souladu s nimi.
Dbát na to, aby nedošlo ke zvýšení rozsahu poškození Zaýízení.
Podat pravdivé informace o vzniku a pýíËinách škodní události.
V pýípad× odcizení Zaýízení podat trestní oznámení Policii ÊR nebo kompetentním orgánċm Ëinným v trestním ýízení (pokud k odcizení došlo v zahraniËí). V pýípad×, že ke škodní
události došlo na území Êeské republiky a jedná se o mobilní zaýízení umožñující vložení SIM karty, provést blokaci pýístroje (IMEI) prostýednictvím Policie ÊR.
Pýedložit veškeré požadované dokumenty (napý. doklad o koupi Zaýízení, v pýípad× krádeže potvrzení o podání trestního oznámení a doklad o blokaci pýístroje).
V prċb×hu posuzování nároku na pojistné pln×ní poskytovat administrátorovi a pojistiteli náležitou souËinnost a ýídit se jejich pokyny (napý. pýi výb×ru servisu a zabezpeËení opravy
poškozeného Zaýízení).
V pýípad× porušení n×které z t×chto povinností má pojistitel právo odmítnout pojistné pln×ní.

Upozorn×ní: Pojistné události lze nahlásit a právo na pojistné pln×ní uplatnit u administrátora, spoleËnosti O2 Financial Services, s.r.o. na telefonním Ëísle
+420b720b720b143 nebo na e-mailu pojisteni.zarizeni@o2fs.cz.

Veškeré povinnosti pojišt×ného jsou uvedeny vbdohod× o jeho pýistoupení kbpojišt×ní a vbRámcové pojistné smlouv×, zejména vbjejích Ëláncích Ë. 8 a 9.

Kdy a jak provád×t platby?
Poplatek za pojišt×ní je hrazen m×síËn× po celou dobu pojišt×ní, a to na základe údajċ, které jsou souËástí vyúËtování vystaveného pojistníkem. Datum splatnosti poplatku za pojišt×ní je
uveden ve vyúËtování vystaveném pojistníkem, v n×mž je poplatek zahrnut.

Kdy pojistné krytí zaËíná a kdy konËí?
PoËátek pojišt×ní se stanoví na okamžik projevení souhlasu pojišt×ného sbpojišt×ním, anebo u pýístroje, který pojišt×ný poýídil kupní smlouvou od pojistníka jako nový a pýevzal
ažbpobprojevení souhlasu sbpojišt×ním, na okamžik pýedání pýístroje pojišt×nému.
Pojistná ochrana pro pojišt×ní nahodilého poškození a odcizení trvá 36 m×sícċ od poËátku pojišt×ní, pokud nedojde k zániku pojišt×ní dýíve. Pojistná ochrana pro pojišt×ní Vady Pýístroje
trvá od 25. m×síce trvání pojišt×ní do jeho zániku (nejpozd×ji do 36. m×síce od poËátku pojišt×ní). Jednotlivé pojišt×ní zaniká napý. uplynutím pojistného období, ve kterém
sebnabukonËení pojišt×ní pojišt×ný s pojistníkem dohodli; nebo na základ× jednostranného ukonËení ze strany pojistníka napý. v pýípad×, kdy dojde k omezení poskytování služeb
vedených u pojistníka na pojišt×ného; doruËením oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného pln×ní.
Upozorn×ní: Kompletní informace o poËátku a konci pojišt×ní jsou uvedeny v Ëlánku Ë. 6 a 13 Rámcové pojistné smlouvy.

Jak mohu smlouvu vypov×d×t?
Pojišt×ní mċže pojišt×ný ukonËit v t×chto pýípadech:
•
•
•

Prokazatelnou dohodou pojistníka a pojišt×ného; není-li v dohod× ujednáno jinak, konËí pojišt×ní uplynutím pojistného období (tj. jeden m×síc od poËátku pojišt×ní Ëi uplynutí
pýedchozího pojistného období), v n×mž byla dohoda uzavýena.
Odstoupením od koup× Pýístroje. Pojišt×ní zaniká kbdatu ohlášení odstoupení od koup× pýístroje Administrátorovi, nejdýíve však úËinností takového odstoupení.
Pojišt×ný je oprávn×n odstoupit od jednotlivého pojišt×ní ve lhċt× 14 dnċ od pýistoupení k pojišt×ní. Pojišt×ní se ruší od poËátku okamžikem doruËení odstoupení pojistiteli
prostýednictvím pojistníka.

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
IÊ: 60193336, DIÊ: CZ60193336, DUNS: 366937597, Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Pýedsmluvní informace k pojišt×ní hardware (Pojišt×ní mobilního zaýízení)
InformaËní povinnost dle ustanovení zákona Ë. 170/2018 Sb., o distribuci pojišt×ní a zajišt×ní
Uvedené informace vycházejí z Rámcové pojistné smlouvy Ë. O2HW 1/2015, v platném
zn×ní, uzavýené mezi Maxima pojišćovnou, a.s. a O2 Czech Republic a.s. (úplné zn×ní
jebkbdispozici na www.o2.cz) a z Rámcové pojistné smlouvy Ë. O2FHW 1/2017, uzavýené
mezi Maxima pojišćovnou, a.s. a O2 Family, s.r.o. (úplné zn×ní je k dispozici
nabwww.o2family.cz). První uvedená smlouva stanovuje podmínky pojišt×ní zákazníkċ
O2bCzech Republic a.s., druhá pak obdobné podmínky pojišt×ní zákazníkċ O2 Family, s.r.o.,
proto se kterákoli ze smluv dále oznaËuje jen jako „Smlouva“.

Informace o úËastnících pojišt×ní
Smlouvu, jejíž souËástí jsou pojistné podmínky, uzavýeli na jedné stran× MAXIMA pojišćovna,
a.s. (se sídlem Italská 1583/24, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, telefon: +420 273 190 400, email: info@maxima-as.cz, www.maxima-pojistovna.cz, IÊ 61328464, zapsaná v obchodním
rejstýíku vedeném M×stským soudem v Praze pod spisovou znaËkou B 3314) jako pojistitel
abna stran× druhé O2 Czech Republic a.s. (se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4 Michle, telefon: 800 02 02 02, www.o2.cz, IÊ 60193336) a O2 Family, s.r.o. (se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, telefon: 841 117 118, www.o2family.cz,
IÊb24215554), každá jako pojistník ve vztahu k vlastním zákazníkċm.
Hlavním pýedm×tem podnikání pojistitele je pojišćovací Ëinnost ve vybraných odv×tvích
životního a neživotního pojišt×ní, pro která má ud×lenu licenci od Êeské národní banky.
Pojišt×ní se s jednotlivými pojišt×nými sjednává bez zprostýedkování pojišćovacím
zprostýedkovatelem.
Pojišt×ným se rozumí fyzická osoba, která splnila podmínky pro sjednání pojišt×ní uvedené
vbËlánku Ë. 5 Smlouvy.

+420b720 720 143 nebo e-mailové adrese pojisteni.zarizeni@o2fs.cz, pýípadn× na prodejn×
O2. Šetýení bude skonËeno a o nároku na pojistné pln×ní rozhodnuto do 3 m×sícċ
odbdoruËení úplného hlášení administrátorovi; k ukonËení šetýení je nezbytné, aby ohlašující
poskytl potýebné dokumenty a souËinnost ve smyslu Smlouvy.

Porušení povinností pojišt×nného
Vznik pojistné události je pojišt×ný (nebo jiná oprávn×ná osoba stanovená zákonem) povinen
nahlásit bez zbyteËného odkladu administrátorovi nebo zajistit nahlášení prostýednictvím jiné
osoby. Hlášení pojistné události mċže být uËin×no telefonicky nebo e-mailem na kontakty
administrátora (viz bod "Hlášení pojistné události" výše), pýípadn× na prodejn× O2. Požádá-li
však o to administrátor osobu, která uplatñuje právo na pojistné pln×ní, musí být hlášení
pojistné události uËin×no písemn× na pýíslušném formuláýi. V pýípad×, že povinnost nahlásit
ýádn× a vËas pojistnou událost nebude spln×na, zaniká právo na poskytnutí pojistného
pln×ní.

Platby nad rámec pojistného
V rámci pojišt×ní platí pojišt×ný pouze poplatek za pojišt×ní, který je souËástí vyúËtování
vystaveného pojistníkem. Žádné jiné platby související s pojišt×ním nejsou hrazeny.

Ostatní informace
Pojišt×ní je dobrovolné a lze s ním projevit souhlas na základ× nabídky pojistníka. Veškeré
dokumenty vztahující se k pojišt×ní jsou voln× ke stažení na www.o2.cz (pro zákazníky O2
Czech Republic a.s.) a www.o2family.cz (pro zákazníky O2 Family, s.r.o.). Právní vztahy z
pojistné smlouvy a pojistných podmínek se ýídí právním ýádem Êeské republiky.

Administrátorem se rozumí spoleËnost O2 Financial Services, s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IÊ 25695215, zapsaná v obchodním rejstýíku vedeném
M×stským soudem v Praze pod spisovou znaËkou C 262 760, registrovaná v registru
pojišćovacích zprostýedkovatelċ vedeném Êeskou národní bankou.

Pojistné i poplatek za pojišt×ní jsou osvobozeny od dan× z pýidané hodnoty dlebzákona Ë.
235/2004 Sb., o dani z pýidané hodnoty, v platném zn×ní. Všechny spory vyplývající z
pojišt×ní nebo vzniklé v souvislosti s ním ýeší, pokud nedojde k dohod× úËastníkċ pojišt×ní,
pýíslušný soud v Êeské republice nebo jako subjekt mimosoudního ýešení Êeská obchodní
inspekce, www.coi.cz. KomunikaËním jazykem je Ëeština.

Upozorn×ní: Pojišt×ný není smluvní stranou Smlouvy, tzn. nemċže Smlouvu jako takovou
ukonËit, vypov×d×t nebo zm×nit, neboć Smlouva a pojistné podmínky v ní se vztahují
nabvšechny pojišt×né, kteýí k pojišt×ní pýistoupili.

Pojistitel vytváýí na základ× zákona Ë. 277/2009 Sb., o pojišćovnictví, ve zn×ní pozd×jších
pýedpisċ, § 77, garanËní fond.

Êím se pojišt×ní ýídí

Název a sídlo pýílušného orgánu dohledu nad Ëinností pojistitele

Pojišt×ní se ýídí pýedevším pojistnými podmínkami ve Smlouv× spolu s dohodou pojistníka
abpojišt×ného o pýistoupení k pojišt×ní a dále ustanoveními zákona Ë. 89/2012 Sb., obËanský
zákoník. Pojišt×ní a právní následky z n×j vyplývající se ýídí právním ýádem Êeské republiky.

V Êeské republice vykonává dohled nad Ëinností pojistitele Êeská národní banka (ÊNB)
sebsídlem Na Pýíkop× 28, PSÊ 115 03, Praha 1, tel: 224 411 111, www.cnb.cz.

Informace o pojistném produktu
Podrobné informace o pojistném produktu, o rozsahu jeho krytí, o výlukách a trvání pojišt×ní
jsou uvedeny v pýíslušném InformaËním dokumentu k pojistnému produktu, který pojišt×ný
obdrží spolu s tímto dokumentem a který je k dispozici na www.o2.cz a www.o2family.cz.

UrËení výše pojistného pln×ní

Zpċsob vyýizování stížností a ýešení sporċ
Pojistitel dává pýednost mimosoudnímu ýešení pýípadných sporċ. Pojistitel pýijímá stížnosti
pojišt×ných a oprávn×ných osob zaslané na adresu pojišćovny nebo email: info@maximaas.cz. St×žovatel má rovn×ž právo obrátit se se svojí stížností na Êeskou národní banku
(kontakt viz výše) nebo na Êeskou obchodní inspekci se sídlem Št×pánská 567/15, 120 00
Praha 2, www.coi.cz, která je též subjektem mimosoudního ýešení spotýebitelských sporċ
souvisejících s pojišt×ním. Êeská národní banka není odvolávacím orgánem proti rozhodnutí
pojišćovny o výši pojistného pln×ní.

Pojistné pln×ní poskytne pojistitel pro nahlášené pojistné události, u nichž skonËilo šetýení,
abto v rozsahu dle pýíslušných ustanovení Smlouvy. Podrobný popis zpċsobu urËení a výše
pojistného pln×ní je popsán v Ëlánku Ë. 8 Smlouvy. Aby bylo možné rozhodnout o pojistném
pln×ní a poskytnout jej, jsou pojišt×ný Ëi oprávn×ná osoba povinni pojistiteli nebo
administrátorovi dodat úplné a pravdivé hlášení pojistné události a k jejich žádosti
poskytnout další informace a souËinnost.

Pro ýešení pýípadných spotýebitelských sporċ ze smluv uzavýených on-line (tj. u pýistoupení
kbpojišt×ní prostýednictvím zabezpeËených aplikací) lze využít platformu pro ýešení sporċ online zýízenou Evropskou komisí. Jedná se o interaktivní internetovou stránku, která
spotýebiteli umožñuje podat stížnost on-line prostýednictvím elektronického formuláýe. Více
informací na www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hlášení pojistné události

UPOZORNÖNÍ: Tento dokument a InformaËní dokument o pojistném produktu neobsahují
úplný rozsah práv a povinností vyplývajících z pojišt×ní. Úplný výËet práv a rozsah
jednotlivých podmínek pojišt×ní najdete ve Smlouv×.

Pojišt×ný (nebo jiná oprávn×ná osoba stanovená zákonem) ohlašují pojistné události
abuplatñují právo na pojistné pln×ní prostýednictvím administrátora na telefonním Ëísle

Máte strach o své chytré mobilní zaýízení? Nechte jeho ochranu pýed každodenními nahodilými událostmi na Pojišt×ní chytrých zaýízení.
Prohlašuji, že jsem obdržel pýedsmluvní informaci a informaËní dokument k pojistnému produktu (IPID), které jsou uvedeny výše, a seznámil se s jejich obsahem.
Není vám cokoli jasné? Zeptejte se pýed podpisem.

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
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Dodatek ke smlouv×
o poskytování služeb elektronických komunikací
Souhlas s pojišt×ním chytrých zaýízení

Êíslo souhlasu
sbpojišt×ním
9600500594

Êíslo smlouvy
OMS-19672880

Pojišt×ní nahodilého poškození a odcizení hardware
Prohlášení úËastníka jako pojišt×ného

Ujednání pojišt×ného s pojistníkem v souvislosti s pojišt×ním

Sjednávám a souhlasím s pojišt×ním chytrých zaýízení se zmín×nými vlastnostmi k mému
výše uvedenému pýístroji (dále jen "pojišt×ní"), které zahrnuje pojišt×ní pro pýípad
nahodilého poškození, odcizení a pojišt×ní vady tohoto pýístroje a ýídí se rámcovou pojistnou
smlouvou Ë. O2HW 1/2015, v aktuálním zn×ní, uzavýenou mezi pojistníkem a spoleËností
MAXIMA pojišćovna, a.s., se sídlem Italská 1583/24, Praha 2, PSÊ 120 00, IÊ 61328464,
DIÊ CZ61328464, zapsanou v obchodním rejstýíku vedeném M×stským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3314, jako pojistitelem (dále jen "pojistná smlouva"); celé zn×ní pojistné
smlouvy je zveýejn×no na internetových stránkách www.o2.cz/osobni/pojistka-mobil.
Prohlašuji, že jsem se s pojistnou smlouvou seznámil, rozumím jí a bez výhrad souhlasím s
jejím obsahem i podmínkami, které jsou vbníbuvedeny, dále že její ustanovení považuji za
srozumitelná, jejich význam mi byl dostateËn× vysv×tlen a nepovažuji je za neobvyklá ani
taková, která by nemohla být rozumn× oËekávána.

Pojišt×ný se zavazuje platit pojistníkovi pravidelný paušální m×síËní poplatek za pojišt×ní
uvedený výše, a to za každé pojistné období zapoËaté b×hem pojistné doby. Tento poplatek
bude uveden ve vyúËtování vystaveném pojistníkem a bude splatný dle splatnosti uvedené
nabtakovém vyúËtování.

Beru na v×domí, že mé osobní údaje, uvedené v tomto souhlasu s pojišt×ním a v kupní
smlouv× k výše uvedenému pýístroji (vËetn× mého rodného Ëísla) jakož i ty, které sd×lím
pojistiteli, administrátorovi pojistných událostí, pojistníkovi nebo jejich zástupci v souvislosti
sbpojišt×ním nebo pojistnou událostí (dále jen "osobní údaje"), budou zpracovány
pojistitelem jako správcem osobních údajċ a pojistníkem jako zpracovatelem, pýíp. z jejich
pov×ýení jinými zpracovateli. ÚËelem zpracování je ýádné poskytování služeb vyplývajících
zbtohoto pojišt×ní a ýádné pln×ní povinností vyplývajících z právních pýedpisċ (napý. zákona
obarchivnictví, zákona proti legalizaci výnosċ z trestné Ëinnosti, úËetních a dañových
pýedpisċ). Zpracování bude probíhat v rozsahu a po dobu nezbytn× nutnou k napln×ní úËelu
zpracování, minimáln× však po dobu trvání pojišt×ní a Ëtyý let následujících po jeho zániku.
Prohlašuji, že jsem byl ýádn× informován o právech a povinnostech správce a zpracovatelċ,
ibo svých právech a povinnostech, vËetn× práva na pýístup k osobním údajċm, na jejich
opravu nebo výmaz, popýípad× omezení jejich zpracování, práva žádat poskytnutí svých
osobních údajċ v pýenositelném formátu a práva vznést námitku proti zpracování osobních
údajċ, a to vše prostýednictvím emailu: dpo@maxima-as.cz. Rovn×ž jsem byl informován,
žebmám právo podat stížnost k Úýadu pro ochranu osobních údajċ, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Poplatek za pojišt×ní se považuje za dílËí pln×ní ve smyslu § 21 odst. 8 zákona Ë. 235/2004
Sb., o dani z pýidané hodnoty, ve zn×ní pozd×jších pýedpisċ. Každé dílËí pln×ní je stanoveno
ke dni vystavení vyúËtování pojistníkem, ve kterém je zahrnut i poplatek zabpojišt×ní.
Pojistník je oprávn×n pojišt×ní ukonËit svým jednostranným oznámením vċËi pojistiteli
kebkonci zúËtovacího období, v n×mž toto oznámení doruËí pojistiteli, a to i bez uvedení
dċvodu, zejména v pýípad×, že pojišt×ný má vċËi pojistníkovi jakékoli neuhrazené pen×žité
závazky po splatnosti bez ohledu na dċvod jejich vzniku. Pojistník o ukonËení pojišt×ní tímto
zpċsobem rovn×ž vyrozumí pojišt×ného. (ZúËtovací období je dlouhé nejvýše jeden m×síc a
je stanoveno na vyúËtování, vbn×mž je zahrnut poplatek za pojišt×ní.)
Výše uvedený kontaktní telefon a e-mailová adresa budou sloužit pro komunikaci
sbpojišt×ným.
Prohlašuji, že jsem obdržel(a) veškeré povinné informace týkající se výše uvedeného pojišt×ní
a že tyto informace mi byly poskytnuty pýesným, jasným a srozumitelný zpċsobem, dále že
pojišt×ní odpovídá mým potýebám a že veškeré dotazy, které jsem položil(a) v souvislosti
sbpojišt×ním, byly ýádn× zodpov×zeny.

Prohlašuji, že pojišćovaný pýístroj k dnešnímu dni:
a)
b)
c)
d)

je v mém vlastnictví,
byl poprvé poýízen za úËelem jeho užívání jako nový od oficiálního distributora
v Evropské unii, a to ne dýíve než pýed 180 dny,
není poškozený nad rámec b×žného opotýebení a nemá omezenou funkËnost a
není odcizený ani ztracený.

Souhlasím, aby pojistitel zapoËal s pln×ním dle pojistné smlouvy a tohoto souhlasu
sbpojišt×ním ješt× pýed uplynutím lhċty pro odstoupení od pojišt×ní podle § 1846
obËanského zákoníku.
Beru na v×domí, že administrátorem pojistných událostí je spoleËnost O2 Financial Services
s.r.o., IÊ 05423716, se sídlem ZabBrumluvkou 266/2, 140 00 Praha 4.
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