Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr
Informační dokument o pojistném produktu
Produkt: Pojištění schopnosti splácet
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika

spotřebitelský úvěr - RPS 1080500004

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu, Všeobecné pojistné podmínky – obecná část UCZ/05, Všeobecné pojistné podmínky
pro životní pojištění – zvláštní část UCZ/Ž/12G, Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění – zvláštní část UCZ/U/12G, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
denních dávek při pracovní neschopnosti – zvláštní část UCZ/DDPN/12G, Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění měsíčních dávek při pracovní neschopnosti
DPP/RB/PN/12G, Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění měsíčních dávek při nedobrovolné ztrátě zaměstnání DPP/RB/ZZ/12G, Doplňkové pojistné podmínky pro
pojištění invalidity 3. stupně Ž/PPI/12G, (dále jen „VPP“).

O jaký druh pojištění se jedná?
Životní pojištění chrání pojištěné osoby před finanční ztrátou spojenou se vznikem různých rizik, jako je smrt, invalidita, úraz, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání apod.
Jedná se o volitelné pojištění a je nabízeno ve dvou variantách. Pojištění dle rámcové pojistné smlouvy (RPS) uzavřené mezi pojistníkem Raiffeisenbank, a.s.(banka) a
pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s. (pojišťovna). Pojištěná osoba (klient banky) není pojistníkem ani smluvní stranou rámcové pojistné smlouvy. Případné změny v
pojistném krytí závisí na domluvě mezi pojistníkem a pojišťovnou. Pojištěná osoba může změny navrhnout pojistníkovi. Další informace o postavení pojištěné
osoby a o pojistném vztahu jsou uvedeny v textu níže a v rámcové pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?
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Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin
Úhrada aktuální dlužné částky

9

Pojištění trvalých následků od 50 %
Úhrada aktuální dlužné částky
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Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úhrada max. 10 měsíčních splátek úvěru
Pracovní neschopnosti musí trvat nepřetržitě alespoň 60 dní
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Pojištění ztráty zaměstnání
Úhrada max. 12 měsíčních splátek úvěru
Nezaměstnanost musí trvat minimálně 60 dní

Maximální pojistnou částku lze zvolit ve výši 500 000 Kč
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Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření
pojištění
Na škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu, válečných
událostí, stávek nebo jiných občanských nepokojů, teroristických útoků,
působení jaderné energie nebo radioaktivního či jiného záření
Na škody způsobené úmyslně
Na škody, které vznikly při provozování nebezpečných sportů (letecké
sporty, horolezectví, motoristické závody, apod.) nebo při účasti na
závodech a soutěžích registrovaných sportovních činností
Na škody, které vznikly při řízení motorového vozidla bez platného
řidičského oprávnění
Na škody, které vznikly v důsledku sebevraždy nebo pokusu o ní před
uplynutím 2 let, sebepoškození, patologických a únavových zlomenin
nebo psychické nebo duševní nemoci nastalé jako důsledek úrazu
Na pracovní neschopnost vzniklou z důvodu léčení alkoholismu nebo
toxikománie, kosmetických operací, duševních chorob nebo
v souvislosti s léčením v léčebnách dlouhodobě nemocných, lázeňských
nebo rehabilitačních zařízeních; vystavenou v souvislosti s porodem,
rizikovým těhotenstvím, potratem, léčením neplodnosti
Na ztrátu zaměstnání v důsledku porušení pracovní kázně nebo jiných
zákonů a předpisů, vědomého rozhodnutí nebo předčasného ukončení
pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou

EU 8880/1/E

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,
může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit

!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna
v přiměřené výši snížit pojistné plnění

!

Dojde-li k pojistné události následkem požití alkoholu nebo návykové
látky, může pojišťovna snížit pojistné plnění

!

Pojišťovna může snížit pojistné plnění, pokud se pojištěný nenechal
ihned po úrazu ošetřit nebo nedodržel léčebný režim; jestliže měl být
zařazen vzhledem ke svému povolání nebo provozování sportovní
činnosti do vyšší rizikové skupiny; pokud se pojištěný stane
nezaměstnaným nebo pobírá invalidní nebo starobní důchod

!

Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti nelze uzavřít pro
důchodce, studenty, ženy v domácnosti a nezaměstnané; lze pojistit jen
zaměstnance

!

Riziko nezaměstnanosti nelze uzavřít pro osoby samostatně výdělečně
činné, důchodce, studenty, ženy v domácnosti a nezaměstnané

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
9
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Pojistná ochrana platí na území celého světa
Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti platí jen na území České republiky

Jaké mám povinnosti?
–
–
–
–
–
–

Bezprostředně po úrazu vyhledat lékařské ošetření
Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost
Léčit se podle pokynů lékaře, dodržovat léčebný režim, zdržovat se na místě určeném lékařem na potvrzení pracovní neschopnosti a v případě
potřeby se nechat vyšetřit lékařem, kterého určila pojišťovna
Při pracovní neschopnosti delší než tři týdny předkládat pojišťovně každých 14 dní potvrzení od lékaře, že pracovní neschopnost stále trvá

Kdy a jak provádět platby?
V obou variantách je výše platby za pojištění stanovena jako fixní částka uvedená ve smlouvě o spotřebitelském úvěru / půjčce
Platba za pojištění je účtována měsíčně prostřednictvím účtu vedeného ke spotřebitelskému úvěru / půjčce

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem, kdy došlo k čerpání spotřebitelského úvěru a končí dnem řádného splacení spotřebitelského úvěru nebo oznámením pojistníka o
ukončení pojištění (nejpozději do roku, ve kterém pojistník dovrší věk 65 let)
Pojištění dále zaniká v případě, že nastane pojistná událost z důvodu úmrtí pojištěného nebo vzniku trvalých následků
Další způsoby zániku pojištění jsou uvedeny ve VPP a v rámcové smlouvě

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou smlouvu, sjednanou mezi pojišťovnou a bankou, může být rámcová pojistná smlouva vypovězena pouze
jednou z těchto smluvních stran
Klient může požádat o ukončení pojištění podle podmínek uvedených v rámcové pojistné smlouvě

Dodatek č. 4
k Pojistné smlouvě č. 1080500004
Úplné znění Pojistné smlouvy č. 1080500004
uzavřené mezi
UNIQA pojišťovna, a.s.
se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012
IČ: 492 40 480
zast.: Ing. Martin Žáček, CSc., předseda představenstva
Wolfgang Friedl, člen představenstva
dále jen „Pojistitel" nebo „UNIQA“
a
Raiffeisenbank a.s.
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051
IČ: 492 40 901
zast.: PhDr. Vladimír Kreidl, Msc., člen představenstva a
Ing. Miloš Matula, člen představenstva
dále jen „Pojistník“ nebo „RB“
společně také jako „Smluvní strany“
Článek I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2008 Rámcovou pojistnou smlouvu č. 1080500004, ve znění
případných pozdějších dodatků (dále jen „pojistná smlouva“).
2. Vzhledem k rozsahu provedených změn na základě dosavadních dodatků a z důvodu větší
přehlednosti a srozumitelnosti ustanovení pojistné smlouvy se Smluvní strany dohodly na novém
úplném znění obsahu pojistné smlouvy.
Článek II.
I. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy nově zní:

„Pojistná smlouva č. 1080500004 (dále jen „pojistná smlouva“)
uzavřená mezi
UNIQA pojišťovna, a.s.
se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012
IČ: 492 40 480
zast.: Ing. Martin Žáček, CSc., předseda představenstva
Wolfgang Friedl, člen představenstva
dále jen „Pojistitel" nebo „UNIQA“
a
Raiffeisenbank a.s.
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051
IČ: 492 40 901
zast.: PhDr. Vladimír Kreidl, Msc., člen představenstva a
Ing. Miloš Matula, člen představenstva
dále jen „Pojistník“ nebo „RB“
společně také jako „Smluvní strany“
V souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále
jen VPP) – obecná část. UCZ/05, VPP pro životní pojištění – zvláštní část UCZ/Ž//12G, VPP pro úrazové
pojištění – zvláštní část UCZ/U/12G, VPP pro pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti –
zvláštní část UCZ/DDPN/12G, Doplňkové pojistné podmínky (dále jen DPP) pro pojištění dávek při
pracovní neschopnosti – DPP/RB/PN/12G, DPP pro pojištění měsíčních dávek při nedobrovolné ztrátě
zaměstnání – DPP/RB/ZZ/12G , DPP pro pojištění invalidity 3. stupně – Ž/PPI/12G. VVP a DPP jsou
společně označovány též jako „Soubor pojistných podmínek“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a
roku tuto pojistnou smlouvu č. 1080500004.

Článek 1
Předmět smlouvy
1) Předmětem této pojistné smlouvy je pojištění osoby, označené ve smlouvě o poskytnutí
spotřebitelského úvěru jako pojištěný, proti riziku schopnosti splácet poskytnutý spotřebitelský
úvěr (dále také jen pojištěný ), za podmínek v této smlouvě dále uvedených (čl. 7. této smlouvy ).
2) Pojištění je možné sjednat pouze v souvislosti s uzavřením smlouvy či již uzavřenou smlouvou o
poskytnutí spotřebitelského úvěru. pod označením „Rychlá půjčka“, Konsolidace půjček, „Nízká
splátka“, „Optimální splátka“ a „TOP UP“ „Půjčka na kliknutí“ ) (všechny uvedené typy úvěrů
označovány dále jen jako „spotřebitelský úvěr“). Pojištění je možné též uzavřít formou
telefonického sjednávání jak na příchozích hovorech, tak telesalesem, a to vždy v souvislosti s již
uzavřenou smlouvou o poskytnutí spotřebitelského úvěru.
3) Pojištěno je riziko smrti z jakékoliv příčiny a trvalé následky úrazu s rozsahem alespoň 50%
poškození. Jako volitelné lze sjednat pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti
a pojištění proti riziku ztráty zaměstnání.
4) Dodatečně lze ke smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřít volitelné pojištění varianty B a C také
telefonicky prostřednictvím telefonní linky pojistníka, a to v souladu s článkem 7 této smlouvy.

5) Pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti není možno sjednat se studenty,
důchodci, ženami v domácnosti a nezaměstnanými. Pojištění proti riziku ztráty zaměstnání je
možno sjednat pouze se zaměstnanci (fyzickými osobami).

Článek 2
Vymezení pojmů
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy mají níže uvedené termíny následující význam:
1. Aktuální dlužná částka – ještě nesplacená výše jistiny spotřebitelského úvěru, a to včetně
nesplaceného příslušenství, tj. úroku a poplatku za správu spotřebitelského úvěru k datu
pojistné události .
2. Čekací doba - lhůta v délce 90 po sobě jdoucích kalendářních dní od data počátku pojištění.
v této lhůtě ztráta zaměstnání a nezaměstnanost pojištěného nejsou považovány za
pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění.
3. Karenční lhůta – období trvající od prvního dne pracovní neschopnosti/ztráty zaměstnání po dobu
60 dnů nepřerušené pracovní neschopnosti/ztráty zaměstnání.
4. Počátek pojištění - Pojištění začíná dnem čerpání spotřebitelského úvěru dlužníkem ( viz čl.
5 této smlouvy)
5. Konec pojištění - pojištění končí dnem řádného splacení spotřebitelského úvěru pojistníkovi,
nebo oznámením pojistníka o ukončení pojištění (např. v okamžiku zesplatnění
spotřebitelského úvěru pojistníkem), nejpozději však prvním dnem pojistného roku, v němž
dlužník dosáhne 65 let ( viz. čl. 5 této smlouvy ).
6. Měsíční splátka – obsahuje splátku jistiny spotřebitelského úvěru, úroků, poplatek za správu
spotřebitelského úvěru a případné pojistné (je-li sjednáno pojištění dlouhodobé pracovní
neschopnosti a pojištění ztráty zaměstnání).
7. Obchodní podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. – upravují podmínky pro
poskytování spotřebitelských a jiných splátkových úvěrů nehypotečního charakteru.
8. Oprávněná osoba - pojistník, kterému v případě pojistné události pojištěného spočívající
v pracovní neschopnosti, v případě vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50
% poškození nebo v případě nezaměstnanosti v důsledku ztráty zaměstnání, vznikne právo
na pojistné plnění.
9. Obmyšlená osoba - pojistník jako osoba určená způsobem dle § 51 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného.
10. Pojistník - Raiffeisenbank a.s., jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou
smlouvu.
11. Pojistitel – UNIQA pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu.
12. Pojištěný - pojistníkův klient/dlužník, který splnil podmínky uvedené v Čl. 7 této smlouvy
a je povinen splácet spotřebitelský úvěr.
13. Pojištění - pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr.
14. Pojistné plnění - je plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v Čl. 8 této
smlouvy oprávněné nebo obmyšlené osobě.
15. Pojistná událost – nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit dle Čl. 8
této smlouvy.
16. Trvalé následky úrazu - trvalé následky úrazu s rozsahem alespoň 50% poškození – omezení
funkce tělesných orgánů nebo jejich ztráta.
17. Návrh na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru - návrh na uzavření smlouvy
o poskytnutí spotřebitelského úvěru.

18. Klient – dlužník pojistníka, který je ve smlouvě o spotřebitelském úvěru označován jako
navrhovatel, resp. jako klient v případě Půjčky na kliknutí. V případě jiné úvěrové smlouvy,
kde je dlužníkem pojistníka jen jediná osoba, rozumí se klientem tento jediný dlužník..

Článek 3
Pojistník, pojištěný, plátce pojistného a obmyšlená osoba
Pojistníkem, plátcem pojistného, oprávněnou a obmyšlenou osobou dle § 51 Zákona č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, je Raiffeisenbank a.s., pojištěným pak osoba označená ve smlouvě o
spotřebitelském úvěru jako pojištěný (dále také jen pojištěný/dlužník).

Článek 4
Všeobecné pojistné podmínky
Příslušná sjednaná pojištění se řídí následujícími pojistnými podmínkami: VPP – obecná část UCZ/05,
VPP pro životní pojištění – zvláštní část UCZ/Ž/12G, VPP pro úrazové pojištění – zvláštní část
UCZ/U/12G, VPP pro pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti– zvláštní část UCZ/DDPN/12G,
DPP pro pojištění měsíčních dávek při pracovní neschopnosti DDP/RB/PN/12G (dále jen DPP), DPP pro
pojištění měsíčních dávek při nedobrovolné ztrátě zaměstnání DPP/RB/ZZ/12G, DPP pro pojištění
invalidity 3. Stupně Ž/PPI/12G a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Článek 5
Počátek a konec pojištění, pojistná doba
1. Pojištění začíná prvním dnem čerpání spotřebitelského úvěru dlužníkem a končí dnem řádného
splacení spotřebitelského úvěru pojistníkovi, nebo oznámením pojistníka o ukončení pojištění
(např. v okamžiku zesplatnění spotřebitelského úvěru pojistníkem), nejpozději však posledním
dnem pojistného roku, v němž dlužník dosáhne 65 let.
Příklad: Je-li pojištěnému 1.8.2009 65 let a jeho smlouva o spotřebitelském úvěru byla uzavřena a nabyla účinnosti
1.10.2005 a smlouva o spotřebitelském úvěru trvá, je pojištění platné do 30.9.2009 včetně.

2. Pojištění varianty A (smrt a trvalé následky úrazu s rozsahem alespoň 50 % poškození) zaniká
dnem vzniku pojistné události.
3. Pojištění varianty A, B, C v případě splnění podmínek bude sjednáváno ke všem úvěrům bez
ohledu na jejich výši, s pojistnou částkou max. až do výše 500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun
českých)
4. Pojistná doba činí nejdéle 6 let. V případě, že dojde k prodloužení splatnosti úvěru z důvodu
konsolidace /tarif Nízká splátka/ nebo navýšení úvěru na původně sjednanou částku /tarif TOP
UP/ tak, že splatnost úvěru bude přesahovat 6 let, dojde k automatickému prodloužení pojistné
doby tak, aby se tato shodovala s dobou splatnosti úvěru, přičemž maximální pojistná dobu bude
činit 12 let
5. Dojde-li k prodloužení splatnosti úvěru z důvodu odkladu splátek na 2x6 měsíců, dojde
k automatickému prodloužení pojistné doby tak, aby se tato shodovala s dobou splatnosti úvěru,
přičemž maximální délka pojistné doby bude činit 7 let.
6. Dodatečně sjednané volitelné pojištění ( varianta B, C ) začíná dnem splatnosti první následující
splátky úvěru po dni podání žádosti o rozšíření pojištění o volitelnou variantu

Článek 6
Varianty pojištění
1) Pojištění lze sjednat ve 3 variantách ( přičemž varianta A je vždy povinná ) takto:
Varianta A
V rámci této varianty jsou povinně pojištění všichni dlužníci proti riziku smrti z jakékoliv příčiny nebo
vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50 % poškození dle základní tabulky
A k úrazovému pojištění.
Varianta B
V rámci této varianty jsou kromě varianty A dlužníci volitelně pojištění proti riziku dlouhodobé
pracovní neschopnosti pro osoby samostatně výdělečně činné /dále jen OSVČ/
Varianta C
V rámci této varianty jsou kromě varianty A dlužníci volitelně pojištěni proti riziku dlouhodobé
pracovní neschopnosti a proti riziku ztráty zaměstnání pro zaměstnance

Článek 7
Podmínky pro vznik pojištění
1) Pojištěni jsou klienti/dlužníci pojistníka, kteří na základě písemného souhlasu se zněním této
smlouvy, jakož i všemi jejími přílohami prostřednictvím pojistníka uzavřeli pojištění schopnosti
splácet
spotřebitelský
úvěr.
Pojištění
je
sjednáno
na
základě
Prohlášení
klienta/dlužníka/navrhovatele pro účely pojištění. Toto prohlášení, včetně písemného souhlasu se
zněním této smlouvy je součástí Návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí spotřebitelského
úvěru, kterou klient opatří svým podpisem.
2) Klient/dlužník pro účely pojištění v návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí spotřebitelského
úvěru prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
1. volbou příslušného pojištění ( varianta A, B, C) osoba označená jako navrhovatel v případě
akceptace návrhu žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru se dnem, ke kterému začíná
pojištění ve smyslu Obchodních podmínek, stává pojištěným v rozsahu sjednaného typu
pojištění;
2. se seznámil a souhlasí s touto pojistnou smlouvou a s aktuálními Pojistnými podmínkami a
svým podpisem stvrzuje platnost příslušných prohlášení pro účely pojištění ; před uzavřením
smlouvy mu byly v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat poskytnuty přesným,
jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66
a § 67 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě;
3. návrh na uzavření pojištění odpovídá jeho pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám, které
vyjádřil pojistníkovi nebo jim pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy
a s rozsahem a podmínkami pojištění je srozuměn;
4. byl v předstihu před vznikem pojištění Pojistníkem upozorněn na důsledky spojené s tím, že
se nestává pojistníkem;
5. mu byl v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informační
dokument o pojistném produktu“, který tvoří přílohu č. XII k této pojistné smlouvě a kterému
porozuměl;

6. mu byl v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informace o
zpracování osobních údajů“, který tvoří přílohu č. XIII k této pojistné smlouvě a kterému
porozuměl;
7. souhlasí s předáním veškerých údajů a podkladů, které bance v souvislosti se
spotřebitelským úvěrem předal či předá UNIQA pojišťovně;
8. v souvislosti se zpracováním osobních údajů prohlašuje, že mu byly srozumitelně poskytnuty
v předstihu před vznikem pojištění informace o zpracování osobních údajů pro účely tohoto
pojistného vztahu. Bere na vědomí, že UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé, resp.
další zpracovatelé, jejichž seznam je uveden na stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje,
zpracovávají ve smyslu evropského nařízení č. 2016/679 (GDPR) a zákona o pojišťovnictví č.
277/2009 Sb., jeho osobní údaje, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích z tohoto pojistného vztahu. Zpracování jeho osobních údajů je nezbytné pro
splnění této pojistné smlouvy. Prohlašuji, že byl(a) dostatečně a srozumitelně poučen(a) o
svých právech vyplývajících ze zpracování jeho(její) osobních údajů, jakož i o dalších
relevantních skutečnostech obsažených v samostatné listině označené jako „Informace o
zpracování osobních údajů“, kterou od pojistníka v písemné podobě obdržel. Je srozuměn
souhlasí s tím, aby pojistník předal pojistiteli údaje, s jejichž zpracováním mu udělil souhlas
nebo k jejichž poskytnutí je pojistník oprávněn a zároveň je srozuměn a souhlasí s tím, aby
pojistník pojistitele informoval, že pojištěnému poskytuje bankovní služby, zejména pro
pojištěného vede příslušný běžný účet;
9. v případě pojistné události souhlasí s poskytnutím pojistného plnění ve prospěch banky
k úhradě jeho dluhu u banky a souhlasí s označením banky jako osoby oprávněné, příp.
obmyšlené ve smyslu § 51 zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění;.
10. u pojištění pro případ smrti, resp. trvalých následků úrazu, bere na vědomí, že pokud je
postižen chronickým onemocněním, tělesnými vadami nebo následky úrazů, je invalidní,
v posledních 5 letech byl léčen nebo sledován z důvodu závažných nemocnění (např.
rakovina, mrtvice, obrna, srdeční infarkt, TBC, selhání ledvin, psychiatrická onemocnění,
diabetes, cirhóza jater, zánět kloubů, artróza, poškození plotének nebo páteře, AIDS-včetně
nálezu HIV pozitivity apod.), je u něho plánována operace nebo je mu známa nějaká existující
okolnost, která bude v budoucnu důvodem pro požádání pojistného plnění, a dojde k pojistné
události, která bude mít příčinnou souvislost s výše uvedeným, nevzniká mu nárok na pojistné
plnění;
11. pro případ pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti - je zdráv, není v současné
době v pracovní neschopnosti a za uplynulých 12 měsíců nebyl v pracovní neschopnosti delší
než 30 po sobě jdoucích dní;
12. pro případ pojištění ztráty zaměstnání - je zaměstnancem a je zaměstnán v hlavním
pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou nepřetržitě 6 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců a není ve zkušební době. Nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru,
nezrušil okamžitě pracovní poměr, neobdržel od zaměstnavatele ani zaměstnavateli nezaslal
návrh na skončení pracovního poměru dohodou, dle svého vědomí nepatří mezi okruh
zaměstnanců, se kterými by mohl být během příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr z
důvodů uvedených ve výlukách uvedených v čl. 7 Doplňkových pojistných podmínek
DPP/RB/ZZ/12G;
13. pokud je osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ), má platnou registraci jako
OSVČ a doložil přiznání k dani z příjmu s kladným základem daně za uplynulý rok;
14. pokud má sjednána volitelná pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti a ztráty
zaměstnání, bere na vědomí, že zánikem jednoho z nich automaticky zaniká i druhé;
15. souhlasí s tím, že výše pojistného plnění činí max. 500 000 Kč. V případě úvěru, jehož výše
přesahuje Kč 500 000,- se výše pojistného plnění vypočítává vynásobením aktuální výše

dluhu (případně měsíční splátky) příslušným poměrem. Tento poměr se získá vydělením
max. možného pojistného plnění původní výší dluhu ;
16. zbavuje povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči pojistiteli všechny lékaře a zdravotnická
zařízení, která ho léčila, nebo s nimiž svůj stav konzultoval, a zmocňuje je k vyhotovení
a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po jeho
smrti;
17. souhlasí s tím, že pojistná doba činí nejdéle 6 let.V případě že dojde k prodloužení splatnosti
úvěru tak, že splatnost úvěru bude přesahovat 6let, dojde k automatickému prodloužení
pojistné doby tak, aby se tato shodovala s dobou splatnosti úvěru, přičemž maximální pojistná
doba bude činit 12 let.

4) Prohlášení pojištěného uvedená v odst. 2, tohoto článku se považují za odpovědi na dotazy pojistitele
v souladu s § 14 zákona o pojistné smlouvě. V případě, že tato prohlášení budou nepravdivá nebo
neúplná nebo pojistník předá pojistiteli prohlášení pojištěného nepravdivě nebo neúplně, je pojistitel
oprávněn v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s § 23 zákona
o pojistné smlouvě.
5) Podmínky pojištění pro sjednání pojištění prostřednictvím telefonického rozhovoru
(i) Klient může požádat o sjednání pojištění telefonicky prostřednictvím telefonní linky pojistníka
nebo může být stávající klient kontaktován přímo prostřednictvím telefonní linky pojistníka.
K aktivaci pojištění je třeba klientův výslovný souhlas s prohlášením:
„Prohlašuji, že:
jsem mladší 60 let,
jsem dle svého vědomí zdráv/a,
nejsem invalidní pro invaliditu I.-III, stupně,
(jenom pro případ pojištění proti riziku ztráty zaměstnání) - jsem zaměstnán/a
v pracovním poměru na dobu neurčitou déle jak 6 měsíců, nejsem ve zkušební době či ve
výpovědi ani jsem neuzavřel/a dohodu o ukončení pracovního poměru
nejsem v pracovní neschopnosti nebo v léčení, které by ji vyžadovalo
souhlasím s tím, že je pojistitel oprávněn požadovat údaje o mém zdravotním stavu za
účelem šetření pojistných událostí a zjištění zdravotního stavu a příčiny smrti dle § 50
odst. 1 zákona o pojistné smlouvě,
návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným
potřebám,
souhlasím s tím, že v případě pojistné události, bude poskytnuto pojistné plnění bance a
souhlasím s označením banky jako osoby oprávněné, příp. obmyšlené,
beru na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou
(opakováním) nemocí nebo následkem nemocí nebo úrazu, ke kterým došlo před
počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, pojistitel může
uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout,“
(ii) Po odsouhlasení prohlášení bude klientovi zaslána tato pojistná smlouva a Všeobecné
pojistné podmínky dle čl. 4. této smlouvy emailem nebo formou dopisu společně s potvrzením
o aktivaci pojištění.
(iii) Dokumenty a informace uvedené v bodě (ii) tohoto článku budou zaslány pojistníkem
klientovi prostřednictvím emailu na emailovou adresu klienta uvedenou ve smlouvě o
spotřebitelském úvěru nebo uvedenou během telefonického rozhovoru jako kontaktní
emailovou adresu nebo prostřednictvím dopisu na adresu klienta uvedenou ve smlouvě o
spotřebitelském úvěru nebo uvedenou během telefonického rozhovoru jako kontaktní adresu.
(iv)
Pojištění vzniká v 00.00 hodin následujícího kalendářního dne po dni aktivace pojištění.

Článek 8

Pojistné plnění
1) Výše pojistného plnění u všech variant pojištění uvedených v čl. 8 této smlouvy je omezena
maximálně na 500 000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých)
2) Pojistným plněním u rizika smrti a rizika vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň
50 % poškození, je aktuální dlužná částka, která zůstala ze strany dlužníka v okamžiku pojistné
události vůči pojistníkovi nesplacena.
3) Odchylně od čl. 8, odst. 1, písm. a) VPP pro životní pojištění – obecná část UCZ/Ž/12G poskytne
pojistitel pojistné plnění bez omezení i tehdy, nastane-li smrt pojištěného při sebevraždě nebo při
pokusu o sebevraždu již uplynutím 2 let od data počátku, změny nebo od obnovení pojištění
klienta dle této smlouvy. Součet pojistných plnění na základě tohoto ujednání je však vždy
omezen částkou Kč 2 000 000,- v příslušném kalendářním roce.
4) Pojistným plněním u rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání je měsíční dávka ve výši měsíční
splátky spotřebitelského úvěru za každý ukončený měsíc trvání nezaměstnanosti, maximálně po
dobu 12 měsíců. Nárok na pojistné plnění vzniká, trvá-li nezaměstnanost minimálně 60 dnů. Za
období karenční lhůty se plnění neposkytuje.
5) Pojistným plněním u rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti je měsíční dávka ve výši měsíční
splátky za každý měsíc trvání pracovní neschopnosti, max. po dobu 10 měsíců. Nárok na
pojistné plnění vzniká při pracovní neschopnosti, která nepřetržitě trvá déle než 60 dnů. Za
období karenční lhůty se plnění neposkytuje.
6) V případě pojistného plnění z pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání
zůstává nedotčeno právo pojistitele, uvedené ve VPP UCZ /05 čl. 6, odst. 6.2.3.
7) V případě spotřebitelského úvěru, jehož výše přesahuje 500 000,- /slovy pětset tisíc korun
českých/, se výše pojistného plnění u shora uvedených typů pojištění vypočítává vynásobením
aktuální výše dluhu (případně měsíční splátky) příslušným poměrem. Tento poměr se získá
vydělením maximálního možného pojistného plnění (tzn. 500 000,-) původní výší dluhu.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran
Pojistník je povinen:
1) Zajistit pro pojistitele podepsané Prohlášení klienta/dlužníka pro účely pojištění, které bude součástí
návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru dle čl. 6 této smlouvy
2) Zajistit souhlas pojištěného s předáváním podkladů pro sjednání spotřebitelského úvěru v případě
pojistné události pojistiteli
3) Zajistit souhlas pojištěného s výplatou pojistného plnění ve prospěch pojistníka.
4) Prokazatelně seznámit pojištěné se všemi VPP a DPP.
5) Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění v případě úmrtí pojištěného tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli a zároveň předložit pojistiteli všechny podklady nutné
k šetření pojistné události jako úřední doklad o úmrtí pojištěného, vyplněný formulář pojistitele
„Oznámení o škodě“,v případě úmrtí následkem úrazu kopii dokladu popisující okolnosti úmrtí
(Usnesení Policie) a na žádost pojistitele i další doklady, které jsou nezbytné pro šetření pojistitele ve
věci pojistné události.
6) Hradit pojistiteli řádně a včas pojistné.
7) Dojde-li k prodloužení pojistné doby z důvodu uvedených v čl. 5, odst. 5 této smlouvy zavazuje se
pojistník, že v době poskytnutí odkladu splátek bude pojistiteli za klienta hradit pojistné v plné výši za

všechna sjednaná rizika v nezměněné výši. Dojde-li k takovému případu, bude pojistitele řádně
písemně informovat a do smlouvy s klientem zařadí zmínku o udělené výjimce, tj. prodloužení
pojistné doby odchylně od čl. 4, odst. 2 DPP při nedobrovolné ztrátě zaměstnání a odchylně od č. 3
odst. 2 DPP pro pojištění měsíčních dávek při pracovní neschopnosti .
8) Poskytnout pojistiteli součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny
a podepsány.
9) Na základě odůvodněného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další informace, přehledy,
výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou pojistníkovi běžně k dispozici
a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo pojistníkova povinnost mlčenlivosti.
10) Zpřístupnit pojištěným aktuální znění této smlouvy.
11) Pojistník je povinen uchovávat záznamy všech telefonických rozhovorů, během nichž bylo sjednáno
pojištění, a to po dobu trvání pojištění a 5 let po ukončení pojištění. V případě nahlášení pojistné
události pojištěného je pojistník povinen poskytnout pojistiteli záznam telefonického rozhovoru
vztahující se k pojištěnému.
12) V případě použití telefonu jako alternativního komunikačního prostředku ze strany pojištěného nebo
pojistníka je pojistník povinen zabezpečit souhlas klienta s nahráváním příchozích i odchozích
telefonních hovorů pojistitelem na zvukový záznam, s tím, že klientovi osobní údaje, které sdělil
pojistiteli nebo pojistníkovi a které jsou obsaženy ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci
drženy po dobu a za účelem uchování záznamu a s použitím takového záznamu v souvislosti se
smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených
zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, včetně jeho poskytnutí pojistiteli.
Pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobru trvání jednotlivého pojištění a dobu
nezbytně nutnou k plnění závazků pojistitele s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam
využít pouze za účelem ochrany práv pojistitele jako správce v něm obsažených osobních údajů
pojištěného a klienta, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení,
jehož je pojistitel, pojistník nebo klient účastníkem. Pojistník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje,
které sdělil pojistiteli a které jsou obsaženy ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci
drženy po dobu a za účelem uchování záznamu.

Pojistitel je povinen:
1) V případě vzniku nároku na pojistné plnění dle této smlouvy vyplatit pojistníkovi pojistná plnění
z pojistných událostí .
2) Informovat pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným nebo jeho
právním nástupcem.
3) Poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu
s pojišťovanými osobami a pojištěnými.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé z obou smluvních stran a uzavírá se
na dobu neurčitou.
2) Smluvní strany se dohodly, že pojistník je povinen případný souhlas pojištěného s nabytím
pojistného plnění pojistníkem nebo třetí osobou prokázat nejpozději do vyplacení předmětného
pojistného plnění.
3) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číselně označenými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.

4) Tato smlouva nahrazuje v plném znění rámcovou pojistnou smlouvu č. 1080500004 ze dne
20.9.2002 vč. jejich dodatků. Pojistné vztahy ( pojištění ) uzavřená před datem účinnosti této smlouvy
zůstávají nedotčena a platí pro ně podmínky dle znění smlouvy č. 1080500004 ze dne 20.9.2002
5) Kterákoliv ze smluvních stran může platnost smlouvy ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta
činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď
prokazatelně doručena druhé straně. Pokud bude pojistná smlouva z jakéhokoliv důvodu některou ze
smluvních stran vypovězena, zavazuje se pojistník hradit pojistiteli pojistné za všechna pojištění
sjednaná v průběhu platnosti této pojistné smlouvy, a to až do konce těchto sjednaných pojištění.
6) Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí platným právním řádem ČR a případné spory vzniklé
z této pojistné smlouvy rozhodují soudy ČR.
7) Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat předpisy upravující opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti platné na území České republiky.
8) Pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty před uzavřením této smlouvy přesným, jasným
způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona
č. 37/2004 sb. o pojistné smlouvě. Pojistník dále prohlašuje, že tato pojistná smlouva odpovídá jeho
pojistnému zájmu a jeho potřebám, které vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před
uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění je srozuměn.
9) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se při
spolupráci dle této smlouvy dozví. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou
veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy.
10) Pojistitel a pojistník se dohodli, že v případě rozporu mezi Souborem pojistných podmínek a touto
Smlouvou má přednost tato smlouva.
11) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla
sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy:

II.

1) Dodatek ke smlouvě o spotřebitelském úvěru – dodatečné přistoupení k pojištění
2) Soubor pojistných podmínek,
3) Vzor návrhu na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a obchodní podmínky pro osobní
úvěry Raiffeisenbank a.s.
4) Informační dokument o pojistném produktu
5) Informace o zpracování osobních údajů

K pojistné smlouvě se připojují následující nové přílohy:
- příloha č. 4 – Informační dokument o pojistném produktu
- příloha č. 5 – Informace o zpracování osobních údajů
Článek III.

1. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem podpisu oběma Smluvními stranami a byl vyhotoven ve 2
stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží každá Smluvní
strana po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem 1.12.2018
Přílohy:
Příloha č. 4 k pojistné smlouvě – Informační dokument o pojistném produktu
Příloha č. 5 k pojistné smlouvě – Informace o zpracování osobních údajů

V Praze dne 16.11.2018

Za UNIQA pojišťovna, a.s.:

Za Raiffeisenbank a.s.:

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva

PhDr. Vladimír Kreidl, Msc.,
člen představenstva

Wolfgang Friedl
člen představenstva

Ing. Miloš Matula
člen představenstva
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÙ
+ODYQtPNULWpULHPSÀLSRVN\WRYDQtQDÆLFKVOXÎHEMHQHSRFK\EQVSRNRMHQRVW9iVQDÆLFKNOLHQWÕDSURWRSÀL]SÕVREXMHPHNDÎGRXQDÆL
QDEtGNX9DÆLPQHMUR]PDQLWMÆtPSRWÀHEiPDSÀiQtP=DWtPWR~mHOHPY\XÎtYiPH9DÆHRVREQt~GDMHD]SUDFRYiYiPHMHYVRXODGX
VSODWQÛPLD~mLQQÛPLSUiYQtPLSÀHGSLV\2FKUDQ9DÆLFKRVREQtFK~GDMÕWDNYQXMHPH]QDmQRXSR]RUQRVWDE\FKRPPRKOLSÀHGHMtW
NDÎGpPXQHRSUiYQQpPX]iVDKXGR9DÆHKRVRXNURPt
U1,4$VL9iVWtPWRGRYROXMHLQIRUPRYDWR]SÕVREXDUR]VDKX]SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMÕYmHWQUR]VDKX9DÆLFKSUiYMDNRÎWRVXEMHNWÕ~GDMÕVRXYLVHMtFtFKVH]SUDFRYiQtP9DÆLFKRVREQtFK~GDMÕ

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÙ?
SSUiYFHPRVREQtFK~GDMÕMHVSROHmQRVW81,4$SRMLÆËRYQDDVVHVtGOHP3UDKD(YURSVNi36k,k2
]DSVDQiYREFKRGQtPUHMVWÀtNXYHGHQpP0VWVNÛPVRXGHPY3UD]HSRGVSLVRYRX]QDmNRX%WHOHIRQQtmtVOR
HPDLOLQIR#XQLTDF] GiOHWpÎÅUNIQA´ 
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=SUDFRYiYiPHSRX]HW\RVREQt~GDMHDYWDNRYpPUR]VDKXDE\FKRP9iPPRKOLSRVN\WRYDWQDÆHVOXÎE\DE\FKRPGRGUÎHOLQDÆH
]iNRQQpSRYLQQRVWLDGiOHDE\FKRPWDNpFKUiQLOLQDÆHRSUiYQQp]iMP\6KURPDÎuXMHPHRVREQt~GDMHQDÆLFKNOLHQWÕYmHWQ
SRWHQFLiOQtFKNOLHQWÕNWHÀtVWRMtRQDÆHVOXÎE\QHERNWHÀtGDOLVRXKODVDE\FKRPMHRVORYRYDOLVQDEtGNRXQDÆLFKVOXÎHE
ZpUDFRYiYiPH]HMPpQDW\WRNDWHJRULHRVREQtFK~GDMÕ9DÆHLGHQWLILNDmQtDNRQWDNWQt~GDMHVRFLRGHPRJUDILFNiGDWD MDNRQDSÀ
YNmLURGLQQÛVWDY LQIRUPDFHR9DÆHPY\XÎtYiQtQDÆLFKSURGXNWÕDVOXÎHEDSOQQtVPOXY QDSÀWUDQVDNmQt~GDMH ORNDmQt~GDMH~GDMHR9DÆHP]GUDYRWQtPVWDYXDGDOÆtQH]E\WQp~GDMH,QIRUPDFH]tVNiYiPHMHGQDNSÀtPRRG9iVSÀLX]DYÀHQtDYSUÕEKX
SOQQtVPORXY\DWDNpRGMLQÛFKRVRED]YHÀHMQGRVWXSQÛFK]GURMÕ


3RGUREQÛ SÀHKOHG RVREQtFK ~GDMÕ NWHUp MVRX SÀHGPWHP ]SUDFRYiQt QDOH]QHWH QD ZHERYÛFK VWUiQNiFK ZZZXQLTDF]
RVREQLXGDMH



9DÆHRVREQt~GDMHPÕÎHPH]SUDFRYiYDW



 %H]QXWQRVWL9DÆHKRVRXKODVX
D  =SUDFRYiQtQD]iNODGSOQQtSUiYQtSRYLQQRVWL


2VREQt~GDMH]SUDFRYiYiPHQD]iNODGSRÎDGDYNÕNWHUpQiP]HMPpQDNODGH]iNRQm6ERSRMLÆËRYQLFWYtYH
]QQtSR]GMÆtFKSÀHGSLVÕ]iNRQm6EREmDQVNÛ]iNRQtNYH]QQtSR]GMÆtFKSÀHGSLVÕ]iNRQm6E
RSRMLVWQpVPORXYDR]PQVRXYLVHMtFtFK]iNRQÕYH]QQtWHKGHMÆtFKSÀHGSLVÕD]iNRQm6ERQNWHUÛFKRSDWÀHQtFKSURWLOHJDOL]DFLYÛQRVÕ]WUHVWQpmLQQRVWLDILQDQFRYiQtWHURULVPXYH]QQtSR]GMÆtFKSÀHGSLVÕ]iNRQm
6E R PH]LQiURGQt VSROXSUiFL SÀL VSUiY GDQt D R ]PQ GDOÆtFK VRXYLVHMtFtFK ]iNRQÕ 3ÀHKOHG YÆHFK SUiYQtFK SÀHGSLVÕ
WÛNDMtFtFKVH]SUDFRYiQt9DÆLFKRVREQtFK~GDMÕQDOH]QHWHQDZHERYÛFKVWUiQNiFK81,4$
E  =SUDFRYiQtQD]iNODGVPORXY\
2VREQt~GDMH]SUDFRYiYiPHSUR~mHO\9DÆtVPORXY\3RVN\WQXWt9DÆLFKRVREQtFK~GDMÕMHYWRPWRSÀtSDG]FHODGREURYROQp
MHYÆDNQH]E\WQpSURX]DYÀHQtVPORXY\DMHMtQiVOHGQRXVSUiYX
F  =SUDFRYiQtQD]iNODGRSUiYQQÛFK]iMPÕ
=SUDFRYiYiPH9DÆHRVREQt ~GDMHDE\FKRP9iVPRKOLLQIRUPRYDWRQRYLQNiFKWÛNDMtFtFKVH9iPLY\XÎtYDQÛFKSURGXNWÕ
DQDEt]HW9iPGDOÆtVOXÎE\DSURGXNW\1NWHUpRVREQt~GDMH]SUDFRYiYiPHSUR~mHO\SUHYHQFHDRGKDORYiQtWUHVWQÛFKmLQÕ
NREKDMRESUiYQtFKQiURNÕDSURSÀHGiYiQtYUiPFLVNXSLQ\81,4$SURMHMLFKGDOÆt]SUDFRYiQt



 69DÆtPVRXKODVHP


D  =SUDFRYiQt]YOiÆWQtFKNDWHJRULtRVREQtFK~GDMÕSUR~mHO\SÀtSUDY\VPORXY\
$E\FKRP9iPPRKOLQDEtGQRXWQNWHUpmLQQRVWLDY\EUDQpSURGXNW\ QDSÀÎLYRWQtSRMLÆWQt MHQH]E\WQpDE\FKRPVHSÀHG
X]DYÀHQtPVPORXY\VH]QiPLOLVQNWHUÛPLLQIRUPDFHPLR9iVNWHUpPRKRXPtWFKDUDNWHU]YOiÆWQtNDWHJRULHRVREQtFK~GDMÕ
GÀtYHFLWOLYpRVREQt~GDMHQDSÀLQIRUPDFHR]GUDYRWQtPVWDYXDQHER9iÆG\QDPLFNÛELRPHWULFNÛSRGSLV =DWtP~mHOHP
SRWÀHEXMHPH9iÆVRXKODVDOHSRX]HMHGQRX
E  0DUNHWLQJ



9DÆHRVREQt~GDMHURYQÎ]SUDFRYiYiPHV9DÆtPVRXKODVHPSUR~mHO\QNWHUÛFKPDUNHWLQJRYÛFKRSHUDFtQDSÀSUR]DVtOiQt
LQGLYLGXiOQtFKQDEtGHNQiPLSRVN\WRYDQÛFKVOXÎHE
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F  7HOHIRQQtKRYRU\



3UR]NYDOLWQQtQDÆLFKVOXÎHED]D]QDPHQiQt9DÆLFKSÀiQtPRKRXEÛW9DÆHKRYRU\QDKUiYiQ\

3RGUREQÛ SÀHKOHG VLWXDFt EKHP NWHUÛFK ]SUDFRYiYiPH 9DÆH RVREQt ~GDMH V 9DÆtP VRXKODVHP DQHER EH] QM QDOH]QHWH QD
ZHERYÛFKVWUiQNiFKZZZXQLTDF]RVREQLXGDMH

3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÙ?
9UiPFLSRVN\WRYiQtQDÆLFKVOXÎHEPÕÎHGRFKi]HWNDXWRPDWL]RYDQpPX]SUDFRYiQtQNWHUÛFK~GDMÕW]YSURILORYiQt3URILORYiQt
VSRmtYiYDXWRPDWL]RYDQpP]SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMÕ]DSRXÎLWtLQIRUPDmQtFKV\VWpPÕDMHKRFtOHPMH]NYDOLWQQtQDÆLFKVOXÎHE
DMHMLFKSÀL]SÕVREHQtSUR9DÆHSRWÀHE\ÍiGQpUR]KRGQXWtVHYÆDNQHGMHmLVWQD]iNODGDXWRPDWL]RYDQpKR]SUDFRYiQtYÎG\
UR]KRGXMtOLGpD9\PiWHSUiYRVHNYÛVOHGNÕPSURILORYiQtY\MiGÀLW

4. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
2VREQt~GDMH]SUDFRYiYiSÀtPR81,4$QHERY\EUDQt]SUDFRYDWHOpMHÎURYQÎSRVN\WXMtGRVWDWHmQpDYURKRGQp]iUXN\R]DEH]SHmHQtRFKUDQ\9DÆLFKRVREQtFK~GDMÕ QDSÀSRVN\WRYDWHOp,7VOXÎHEDVLVWHQmQtVSROHmQRVWLDMLQtGRGDYDWHOpSRMLÆËRYDFt
]SURVWÀHGNRYDWHOp]DMLVWLWHOpRVWDWQtSRMLÆËRYQ\DGDOÆtVXEMHNW\ 
3ÀtVWXSN9DÆLPRVREQtP~GDMÕPPRKRXPtWVSROHmQRVWL]HVNXSLQ\81,4$GiOHPRKRXEÛW9DÆHRVREQt~GDMH]DXUmLWÛFKSRGPtQHN]SÀtVWXSQQ\VWiWQtPRUJiQÕP VRXGÕPSROLFLLQRWiÀÕPILQDQmQtP~ÀDGÕPkHVNpQiURGQtEDQFHDSRGYUiPFLYÛNRQX
MHMLFK]iNRQQÛFKSUDYRPRFt QHERMHPÕÎHPHSÀtPRSRVN\WQRXWMLQÛPVXEMHNWÕPYUR]VDKXVWDQRYHQpP]YOiÆWQtP]iNRQHP


,QIRUPDFHRVXEMHNWHFKVHNWHUÛPLYVRXmDVQpGREVSROXSUDFXMHPHDMLPÎQNWHUpRVREQt~GDMHSÀHGiYiPHQDOH]QHWHYVH]QDPX]SUDFRYDWHOÕQDZHERYÛFKVWUiQNiFKZZZXQLTDF]LQIRUPDFH

5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
2VREQt~GDMHXFKRYiYiPHMHQSRGREXQH]E\WQRXSURQDSOQQtVWDQRYHQpKR~mHOX3URSRVN\WRYiQtQDÆLFKVOXÎHE]SUDFRYiYiPH9DÆHRVREQt~GDMHSRGREXWUYiQt9DÆtVPORXY\SRXNRQmHQtVPOXYQtKRY]WDKXSRGREXQH]E\WQQXWQRXDY\ÎDGRYDQRX
SUiYQtPLSÀHGSLV\
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PriYRRGYRODWVRXKODV
3RNXG]SUDFRYiYiPHRVREQt~GDMHQD]iNODG9DÆHKRVRXKODVXPÕÎHWHWDNRYÛVRXKODVNG\NROLEH]SODWQRGYRODW
PriYRQDLQIRUPDFHR]SUDFRYiQtDSÀtVWXSN9DÆLPRVREQtP~GDMÕP
0iWHSUiYRRGQiV]tVNDWSRWYU]HQt]GDRVREQt~GDMHNWHUpVH9iVWÛNDMtMVRXmLQHMVRX]SUDFRYiYiQ\DSRNXGMHWRPXWDNPiWH
SUiYR]tVNDWSÀtVWXSNWPWRRVREQtP~GDMÕPDNGDOÆtPLQIRUPDFtPR]SUDFRYiQt0iWHURYQÎSUiYRQDSRVN\WQXWtNRSLt]SUDFRYiYDQÛFKRVREQtFK~GDMÕ
3UiYRQDRSUDYX
0iWHSUiYRQDWRDE\FKRPEH]]E\WHmQpKRRGNODGXRSUDYLOLQHSÀHVQpRVREQt~GDMHNWHUpVH9iVWÛNDMt
PriYRQDRPH]HQt]SUDFRYiQt
9QNWHUÛFKSÀtSDGHFKPiWHSUiYRQDWRDE\FKRPRPH]LOL]SUDFRYiQt9DÆLFKRVREQtFK~GDMÕ6H]QDPSÀtSDGÕNG\PÕÎHWH
XSODWQLWVYpSUiYRQDRPH]HQt]SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMÕQDOH]QHWHQDZHERYÛFKVWUiQNiFKZZZXQLTDF]LQIRUPDFH
PUiYRY]QpVWQiPLWNX
'RPQtYiWHOLVHÎH]SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMÕSUREtKiYUR]SRUXVRFKUDQRX9DÆHKRVRXNURPtQHERYUR]SRUXVSUiYQtPLSÀHGSLV\PiWHSUiYRY]QpVWSURWLWDNRYpPX]SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMÕQiPLWNX6WHMQWDNPÕÎHWHY]QpVWQiPLWNXSURWLDXWRPDWL]RYDQpPXUR]KRGRYiQt



3UiYRQDSÀHQRVLWHOQRVW
0iWHSUiYR]tVNDW9DÆHRVREQt~GDMHYHVWUXNWXURYDQpPEÎQSRXÎtYDQpPDVWURMRYmLWHOQpPIRUPiWXDSUiYRSÀHGDWW\WR~GDMHMLQpPXVSUiYFLWDNDE\RVREQt~GDMHE\O\SÀHGiQ\SÀtPRVSROHmQRVWt81,4$GUXKpPXVSUiYFLMHOLWRWHFKQLFN\SURYHGLWHOQp



3UiYRQDYÛPD]
9QNWHUÛFKSUiYHPVWDQRYHQÛFKSÀtSDGHFKPiWHSUiYRQDWRDE\FKRPQD9iÆSRN\QY\PD]DOLRVREQt~GDMHNWHUpVH9iVWÛNDMt
6H]QDPGÕYRGÕXPRÎXMtFtFKXSODWQQtSUiYDQDYÛPD]RVREQtFK~GDMÕQDOH]QHWHQDZHERYpVWUiQFHZZZXQLTDF]LQIRUPDFH



3UiYRSRGDWSRGQWQHERVWtÎQRVW
9SÀtSDGSRFK\EQRVWtRGRGUÎRYiQtSRYLQQRVWtVRXYLVHMtFtFKVH]SUDFRYiQtPRVREQtFK~GDMÕVHPÕÎHWHREUiWLWQDVSROHmQRVW
81,4$QHERVHVWtÎQRVWtQDÔÀDGSURRFKUDQXRVREQtFK~GDMÕVHVtGOHP3SON6RFKRUD3UDKDHPDLOSRVWD#XRRXF]
ZZZKWWSVZZZXRRXF]
9HÆNHUiVGOHQtDY\MiGÀHQt9iPSRVN\WQHPHEH]SODWQDFRQHMGÀtYH QHMSR]GMLYÆDNGRMHGQRKRPVtFH 
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6YiSUiYDPÕÎHWHXSODWQLWDVYpGRWD]\QHERSÀLSRPtQN\QiPPÕÎHWHVGOLWWHOHIRQLFN\QDOLQFHHPDLOHPQDDGUHVH
LQIR#XQLTDF]QHERStVHPQQDNRUHVSRQGHQmQtDGUHVH81,4$(YURSVNi3UDKD36k
RRYQÎVHPÕÎHWHREUiWLWQDQDÆHKRSRYÀHQFHSURRFKUDQXRVREQtFK~GDMÕQDHPDLOXRVREQLXGDMH#XQLTDF]QHERQDDGUHVH
(YURSVNi3UDKD36k3RYLQQ]YHÀHMRYDQp~GDMHRSRYÀHQFLSURRFKUDQXRVREQtFK~GDMÕQDOH]QHWHQDQDÆLFK
VWUiQNiFKZZZXQLTDF]RVREQLXGDMH

