
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 a Všeobecné pojistné podmínky pro Cestovní pojištění UCZ/Ces/10 (dále jen „VPP“). 

 
O jaký druh pojištění se jedná?  
Jedná se o cestovní pojištění, včetně asistenčních služeb. Produkt slouží k ochraně klienta na jeho cestách. Pojištění je nabízeno jako volitelné nebo automaticky nastavené 
k platební kartě. 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. 

Co je předmětem pojištění?

� Pojištění léčebných výloh 
Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které 
vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v 
důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného 
Limit 2 000 000 Kč 

 
� Pojištění asistenčních služeb 
� Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 

Limit 2 000 000 Kč 
� Náklady na repatriaci pojištěného 

Limit 2 000 000 Kč 
� Náklady na vyslání opatrovníka 

Limit 40 000 Kč 
� Náklady na předčasný návrat pojištěného z pojištěné cesty 

Limit 40 000 Kč 
� Náklady na právní pomoc v zahraničí 

Limit 40 000 Kč 
� Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 

Limit 40 000 Kč 
� Zachraňovací náklady 

Limit 40 000 Kč 
� Odškodnění v případě únosu letadla nebo autobusu 

Limit 40 000 Kč 
� Náklady vzniklé zpožděním letu 

Limit 5 000 Kč 
 

� Úrazové pojištění 
Předmětem pojištění jsou volitelně smrt pojištěného následkem 
úrazu, trvalé následky úrazu pojištěného, hospitalizace pojištěného 
následkem úrazu a přiměřená doba léčení úrazu 
Limit pro případ smrti následkem úrazu činí 400 000 Kč 
Limit pro trvalé následky následkem úrazu činí 400 000 Kč 
 

� Pojištění odpovědnosti 
Předmětem pojištění jsou škody nebo újma (při ublížení na zdraví a 
při usmrcení), které vznikly během pojištěné cesty a za které 
pojištěný odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na 
jehož území k těmto škodám došlo. 
Limit 1 000 000 Kč 

 

� Pojištění cestovních zavazadel 
Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby pojištěného, které si 
pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cesty. 
Limit 20 000 Kč /10 000 Kč za položku v zavazadle 

 

 

Na co se pojištění nevztahuje?

� 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, jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením 

� Na škody způsobené úmyslně 
� Na škody u kterých byla poskytnuta nadstandardní zdravotní péče 
� Na škody, které nejsou výslovně obsaženy ve zvoleném rozsahu 

pojištění 
� Na škody, které vznikly při provozování zimních / nebezpečných 

sportů, když nejsou pojištěny 
� Na škody, které vznikly při porušení právních předpisů platné na 

území daného státu 

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 

! U nemocí a úrazů, ke kterým došlo po požití alkoholu nebo 
návykové látky může pojišťovna v přiměřené výši snížit pojistné 
plnění 

! V případě těhotenství nejsou z pojištění kryty jakékoliv komplikace 
vzniklé po 26. týdnu těhotenství  

! Pojišťovna hradí vždy v rozsahu zvoleného pojištění a maximálně 
do výše zvolených pojistných limitů 

! Maximální doba jedné cesty je 60 dní 
 
 

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
� Pojištění se vztahuje na cesty do celého světa (kromě České republiky) 
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Jaké mám povinnosti? 
 

– V případě pojistné události z léčebných výloh neprodleně kontaktovat asistenční službu  

– Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost  

– 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  

– Bylo-li, nebo je pravděpodobné, že bude, v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno trestní řízení, oznámí pojištěný tuto skutečnost pojišťovně  

– V případě pojistné události sdělit pojišťovně informace o dalších cestovních pojištěních, má-li pojištěný nějaké sjednané 

– V případě pojistné události bez zbytečného odkladu vyplnit a zaslat pojišťovně vyplněné oznámení pojistné události a požadované doklady, 

případně na žádost pojišťovny doplnit informace o pojistné události a předložit další potřebné doklady 

Kdy a jak provádět platby?
V případě volitelné varianty pojištění je fixní výše platby za pojištění stanovena v ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby; platba za pojištění je 
účtována měsíčně prostřednictvím platební karty v případě, že sjednané pojištění trvá alespoň jeden den v měsíci 

V případě automaticky nastaveného pojištění k platební kartě je platba za pojištění zahrnuta v poplatku za vedení platební karty, jenž je bankou účtován 
měsíčně 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistná ochrana vzniká v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění, nejdříve však od data a času sjednání pojištění uvedeného v pojistné 
smlouvě a zaniká ve 24.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění 

Zároveň pojistná ochrana končí nejpozději 60 dní od zahájení jedné cesty 

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 
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DODATEK Č. 3 
K RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ 

Č. 1360500240 
 
 
 
UNIQA pojiš ovna, 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“ nebo "strany ". 
 
 
 
 

I. – úvodní ustanovení 
 
1. Strany uzavřely dne 30. 12. 2012 Rámcovou pojistnou smlouvu o cestovním pojištění ke kreditním 

platebním kartám vydaným Raiffeisenbank č. 1360500240 včetně jejich příloh ve znění pozdějších 
dodatků (dále jen „smlouva“).  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1.12.2018 upravují své smluvní vztahy a mění smlouvu 

takto: 
 

I. V článku II. smlouvy se doplňuje nový bod 3, který zní: 
 

3. Klient pojistníka při vstupu do pojištění mimo jiná prohlášení prohlašuje a stvrzuje zejména že: 
i) mu byly srozumitelně poskytnuty v předstihu před vznikem pojištění informace o pojistném vztahu 

a že měl možnost seznámit se se smluvními podmínkami vztahujícími se k pojištění a že tyto 
podmínky odpovídají jeho pojistnému zájmu a pojistným potřebám, které vyjádřil pojišťovně nebo 
jím pověřenému zástupci před vznikem pojištění a s rozsahem a podmínkami pojištění je 
srozuměn; 

ii) byl v předstihu před vznikem pojištění pojistníkem upozorněn na důsledky spojené s tím, že se 
nestává pojistníkem; 

iii) mu byl v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informační dokument 
o pojistném produktu“, který tvoří přílohu č. 2 k této pojistné smlouvě a kterému porozuměl; 

iv) mu byl v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informace o 
zpracování osobních údajů“, který tvoří přílohu č. 3 k této pojistné smlouvě a kterému porozuměl; 

v) mu byla pojistná smlouva včetně všech jejích příloh pojistníkem poskytnuta v listinné podobě 
nebo na jiném trvalém nosiči dat; 
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II. Ke smlouvě se připojují následující nové přílohy: 
- příloha č. 2 – Informační dokument o pojistném produktu 
- příloha č. 3 – Informace o zpracování osobních údajů 

 

II. – závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují 
svým podpisem. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

1.12.2018 
 
P ílohy: 
Příloha č. 2 ke smlouvě – Informační dokument o pojistném produktu 
Příloha č. 3 ke 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.    PhDr. Vladimír Kreidl, Msc., 
předseda představenstva   člen představenstva 
 
 
 
Wolfgang Friedl     Ing. Miloš Matula 
člen představenstva    člen představenstva   
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÙ

YZ[\]^_ `abcdabe_ fgb fhi`jch\[]^ ][kblm iZnoep qe ]efhlmjp]r ifh`hqe]hic stiu ][kblm `Zbe]cvu [ fahch fgbwfvihpnqe_e `[oxhn ][kb
][p^x`n s[kb_ ]eqahw_[]bcrqk^_ fhcgept_ [ fgt]^_y z[ c^_ch {|eZe_ \jno^\t_e s[ke hihp]^ {x[qe [ wfa[lh\t\t_e qe \ ihnZ[xn 

i fZ[c]}_b [ {|b]]}_b fat\]^_b fgexfbijy ~lma[]r s[kblm hihp]^lm {x[qv c[` \r]nqe_e w][|]hn fhwha]hicu [pjlmh_ _hmZb fgexeq^c
`[oxd_n ]ehfat\]r]d_n wti[mn xh s[kemh ihn`ah_^y

U���� ib sti c^_ch xh\hZnqe b]�ha_h\[c h wfvihpn [ ahwi[mn wfa[lh\t]^ hihp]^lm {x[qvu \|ec]r ahwi[mn s[kblm fat\u q[`hoch inp-

qe`cv {x[qvu ihn\bieq^l^lm ie wfa[lh\t]^_ s[kblm hihp]^lm {x[qvy

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÙ?

 Sfat\le_ hihp]^lm {x[qv qe ifhZe|]hic ����� ����������� ����� ie i^xZe_ �a[m[ �u �\ahfi`t �������u ��� �����u ��~  ¡¢�¡�¡��u
w[fi[]t \ hplmhx]^_ aeqicg^`n \exe]d_ £rici`}_ ihnxe_ \ �a[we fhx ifbih\hn w][|`hn ¤ ����u ceZe�h]]^ |^iZh  ¡�� ��¥ ��¥u 
e¦_[bZ  b]�h§n]b¨[ylw ©xtZe cdo ªUNIQA«¬y

® ¯°±² ³´³µ¶· ¸¹°¯º »¼½°¾³¿À¿ÀÁºÂ ¿ ¯°±²Á ½³»´°ÃÄ ° ¼½³ ¯°±² ¸ÅºÆÇÈ

 zfa[lh\t\t_e fhnwe cj hihp]^ {x[qe [ \ c[`h\d_ ahwi[mnu [pjlmh_ st_ _hmZb fhi`jch\[c ][ke iZnopju [pjlmh_ xhxaoeZb ][ke
wt`h]]d fh\b]]hicb [ xtZe [pjlmh_ c[`d lmat]bZb ][ke hfat\]r]d wtq_jy �mah_[oÉnqe_e hihp]^ {x[qe ][kblm `Zbe]cvu \|ec]r
fhce]lbtZ]^lm `Zbe]cvu `ceg^ ichq^ h ][ke iZnopj ]eph `ceg^ x[Zb ihnmZ[iu [pjlmh_ qe hiZh\h\[Zb i ][p^x`hn ][kblm iZnoepy

 Zpa[lh\t\t_e weq_d][ cjch `[ceÊhabe hihp]^lm {x[qv  s[ke bxe]cb�b`[|]^ [ `h]c[`c]^ {x[qeu ihlbhxe_hÊa[�bl`t x[c[ ©q[`h ][fgy
\r` |b ahxb]]} ic[\¬u b]�ha_[le h s[ke_ \jno^\t]^ ][kblm fahxn`cv [ iZnoep [ fZ]r]^ i_Zn\ ©][fgy ca[]i[`|]^ {x[qe¬u Zh`[|]^ {x[-

qeu {x[qe h s[ke_ wxa[\hc]^_ ic[\n [ x[Zk^ ]ewpjc]d {x[qey �]�ha_[le w^i`t\t_e qex][` fg^_h hx sti fgb nw[\ge]^ [ \ favprmn
fZ]r]^ i_Zhn\ju [ c[`d hx qb]}lm hihp [ w \egeq]r xhicnf]}lm wxahqvy

�hxahp]} fgemZex hihp]^lm {x[qvu `cead qihn fgex_rce_ wfa[lh\t]^u ][Zew]ece ][ Ëeph\}lm icat]`tlm ËËËyn]b¨[ylw� 

hihp]b¦nx[qe�

s[ke hihp]^ {x[qe _voe_e wfa[lh\t\[c

�y� ¤ew ]nc]hicb s[kemh ihnmZ[in

©[¬ zfa[lh\t]^ ][ wt`Z[xr fZ]r]^ fat\]^ fh\b]]hicb

~ihp]^ {x[qe wfa[lh\t\t_e ][ wt`Z[xr fho[x[\`vu `cead ]t_ weq_d][ `Z[xe wt`h] |y �ÌÌ����¢ �pyu h fhqbkÍh\]blc\^u \e
w]r]^ fhwxrqk^lm fgexfbivu wt`h] |y �¢����� �pyu hp|[]i`} wt`h]^`u \e w]r]^ fhwxrqk^lm fgexfbivu wt`h] |y �Ì����¡ �pyu 
h fhqbic]d i_Zhn\r [ h w_r]r ihn\bieq^l^lm wt`h]vu \e w]r]^ cemxeqk^lm fgexfbiv [ wt`h] |y �¥������ �pyu h ]r`cea}lm hf[c-
ge]^lm fahcb ZeÊ[Zbw[lb \}]hiv w caeic]d |b]]hicb [ �b][]lh\t]^ ceahabi_nu \e w]r]^ fhwxrqk^lm fgexfbivu wt`h] |y ��¡�����
�pyu h _ewb]tahx]^ ifhZnfatlb fgb ifat\r x[]^ [ h w_r]r x[Zk^lm ihn\bieq^l^lm wt`h]vy �gemZex \kelm fat\]^lm fgexfbiv
c}`[q^l^lm ie wfa[lh\t]^ s[kblm hihp]^lm {x[qv ][Zew]ece ][ Ëeph\}lm icat]`tlm Î����y

©p¬ zfa[lh\t]^ ][ wt`Z[xr i_Zhn\j

 ~ihp]^ {x[qe wfa[lh\t\t_e fah {|eZj s[k^ i_Zhn\jy �hi`jc]nc^ s[kblm hihp]^lm {x[qv qe \ ch_ch fg^f[xr wleZ[ xhpah\hZ]du
qe \k[` ]ewpjc]d fah nw[\ge]^ i_Zhn\j [ qeq^ ]tiZex]hn ifat\ny

©l¬ zfa[lh\t]^ ][ wt`Z[xr hfat\]r]}lm wtq_v

 zfa[lh\t\t_e s[ke hihp]^ {x[qeu [pjlmh_ sti _hmZb b]�ha_h\[c h ]h\b]`tlm c}`[q^l^lm ie st_b \jno^\[]}lm fahxn`cv 

[ ][p^wec st_ x[Zk^ iZnopj [ fahxn`cjy �r`cead hihp]^ {x[qe wfa[lh\t\t_e fah {|eZj fae\e]le [ hxm[Zh\t]^ caeic]}lm |b]vu
` hpm[qhpr fat\]^lm ]tah`v [ fah fgext\t]^ \ at_lb i`nfb]j Î���� fah qeqblm x[Zk^ wfa[lh\t]^y

�y� � s[k^_ ihnmZ[ie_

©[¬ zfa[lh\t]^ w\Ztkc]^lm `[ceÊhab^ hihp]^lm {x[qv fah {|eZj fg^fa[\j i_Zhn\j
�pjlmh_ st_ _hmZb ][p^x]hnc ]r`cead |b]]hicb [ \jpa[]d fahxn`cj ©][fgy ob\hc]^ fhqbkcr]^¬u qe ]ewpjc]du [pjlmh_ ie fgex
nw[\ge]^_ i_Zhn\j iew]t_bZb i ]r`cea}_b b]�ha_[le_b h stiu `cead _hmhn _^c lm[a[`cea w\Ztkc]^ `[ceÊhabe hihp]^lm {x[qv
©xg^\e lbcZb\d hihp]^ {x[qeu ][fgy b]�ha_[le h wxa[\hc]^_ ic[\n []eph stk xj][_bl`} pbh_ecabl`} fhxfbi¬y z[ c^_ {|eZe_
fhcgepnqe_e stk ihnmZ[iu [Ze fhnwe qex]hny

©p¬ £[a`ecb]Ê

s[ke hihp]^ {x[qe ah\]ro wfa[lh\t\t_e i s[k^_ ihnmZ[ie_ fah {|eZj ]r`cea}lm _[a`ecb]Êh\}lm hfea[l^u ][fgy fah w[i^Zt]^
b]xb\bxntZ]^lm ][p^xe` ]t_b fhi`jch\[]}lm iZnoepy

©l¬ ÏeZe�h]]^ mh\haj

�ah w`\[Zbc]r]^ ][kblm iZnoep [ w[w][_e]t]^ s[kblm fgt]^ _hmhn p}c s[ke mh\haj ][mat\t]jy

�hxahp]} fgemZex ibcn[l^u prme_ `cea}lm wfa[lh\t\t_e s[ke hihp]^ {x[qe i s[k^_ ihnmZ[ie_ []eph pew ]rqu ][Zew]ece ][
Ëeph\}lm icat]`tlm ËËËyn]b¨[ylw�hihp]b¦nx[qe�



3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÙ?

 s at_lb fhi`jch\t]^ ][kblm iZnoep _voe xhlmtwec ` [nch_[cbwh\[]d_n wfa[lh\t]^ ]r`cea}lm {x[qvu cw\y fah�bZh\t]^y �ah�bZh\t]^
ifh|^\t \ [nch_[cbwh\[]d_ wfa[lh\t]^ hihp]^lm {x[qv w[ fhnobc^ b]�ha_[|]^lm ijicd_v [ qemh l^Ze_ qe w`\[Zbc]r]^ ][kblm iZnoep
[ qeqblm fgbwfvihpe]^ fah s[ke fhcgepjy �tx]d ahwmhx]nc^ ie \k[` ]exrqe |bicr ][ wt`Z[xr [nch_[cbwh\[]dmh wfa[lh\t]^u \oxj
ahwmhxnq^ Zbxd [ sj _tce fat\h ie ` \}iZex`v_ fah�bZh\t]^ \jqtxgbcy

4. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 ~ihp]^ {x[qe wfa[lh\t\t fg^_h Î���� ]eph \jpa[]^ wfa[lh\[ceZdu qeo ah\]ro fhi`jcnq^ xhic[ce|]d [ \rahmhx]d wtan`j h w[-

pewfe|e]^ hlma[]j s[kblm hihp]^lm {x[qv ©][fgy fhi`jch\[ceZd �Ï iZnoepu [ibice]|]^ ifhZe|]hicb [ qb]^ xhx[\[ceZdu fhqbkÍh\[l^
wfahicgex`h\[ceZdu w[qbicbceZdu hic[c]^ fhqbkÍh\]j [ x[Zk^ inpqe`cj¬y

 �g^icnf ` s[kb_ hihp]^_ {x[qv_ _hmhn _^c ifhZe|]hicb we i`nfb]j Î����u xtZe _hmhn p}c s[ke hihp]^ {x[qe w[ na|bc}lm fhx-

_^]e` wfg^icnf]r]j ictc]^_ haÊt]v_ ©ihnxv_u fhZblbbu ]hctgv_u �b][]|]^_ {g[xv_u �ei`d ]tahx]^ p[]le [fhxyu \ at_lb \}`h]n
qeqblm wt`h]]}lm fa[\h_hl^¬ ]eph qe _voe_e fg^_h fhi`jc]hnc qb]}_ inpqe`cv_ \ ahwi[mn ic[]h\e]d_ w\Ztkc]^_ wt`h]e_y

�]�ha_[le h inpqe`celmu ie `cea}_b \ ihn|[i]d xhpr ifhZnfa[lnqe_e [ qb_o ]r`cead hihp]^ {x[qe fgext\t_eu ][Zew]ece \ iew][-

_n wfa[lh\[ceZv ][ Ëeph\}lm icat]`tlm ËËËyn]b¨[ylw�b]�ha_[le�

5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

 ~ihp]^ {x[qe nlmh\t\t_e qe] fh xhpn ]ewpjc]hn fah ][fZ]r]^ ic[]h\e]dmh {|eZny �ah fhi`jch\t]^ ][kblm iZnoep wfa[lh\t\t-

_e s[ke hihp]^ {x[qe fh xhpn ca\t]^ s[k^ i_Zhn\ju fh n`h]|e]^ i_Zn\]^mh \wc[mn fh xhpn ]ewpjc]r ]nc]hn [ \jo[xh\[]hn
fat\]^_b fgexfbijy

�® ¯°±À ¼½À¿° ÁÀ�º ¿ ´³Ä¿�´Æ³´�� ´º »¼½°¾³¿À¶·Á ¿°��¾Ã ³´³µ¶·¾Ã ¸¹°¯�È

 Pr��� ������	 ��
����
�h`nx wfa[lh\t\t_e hihp]^ {x[qe ][ wt`Z[xr s[kemh ihnmZ[inu _voece c[`h\} ihnmZ[i `xj`hZb pewfZ[c]r hx\hZ[cy

 Pr��� �� �������� � ��������� � ����	
� � ����� ������� ������
£tce fat\h hx ]ti w^i`[c fhc\awe]^u wx[ hihp]^ {x[qeu `cead ie sti c}`[q^u qihn |b ]eqihn wfa[lh\t\t]ju [ fh`nx qe ch_n c[`u _tce
fat\h w^i`[c fg^icnf ` cr_ch hihp]^_ {x[qv_ [ ` x[Zk^_ b]�ha_[l^_ h wfa[lh\t]^y £tce ah\]ro fat\h ][ fhi`jc]nc^ `hfb^ wfa[-

lh\t\[]}lm hihp]^lm {x[qvy

 ���� �� ����

£tce fat\h ][ chu [pjlmh_ pew wpjce|]dmh hx`Z[xn hfa[\bZb ]efgei]d hihp]^ {x[qeu `cead ie sti c}`[q^y

 Pr��� �� ������� ���������
s ]r`cea}lm fg^f[xelm _tce fat\h ][ chu [pjlmh_ h_ewbZb wfa[lh\t]^ s[kblm hihp]^lm {x[qvy �ew][_ fg^f[xvu `xj _voece
nfZ[c]bc i\d fat\h ][ h_ewe]^ wfa[lh\t]^ hihp]^lm {x[qvu ][Zew]ece ][ Ëeph\}lm icat]`tlm ËËËyn]b¨[ylw�b]�ha_[le�

 P��� �����	 ����	�

�h_]^\tce¦Zb ieu oe wfa[lh\t]^ hihp]^lm {x[qv fahp^mt \ ahwfhan i hlma[]hn s[kemh ihn`ah_^ ]eph \ ahwfhan i fat\]^_b fgex-

fbiju _tce fat\h \w]dic fahcb c[`h\d_n wfa[lh\t]^ hihp]^lm {x[qv ]t_bc`ny �ceq]r c[` _voece \w]dic ]t_bc`n fahcb [nch_[cb-
wh\[]d_n ahwmhxh\t]^y

 ���� �� �������	�����	
£tce fat\h w^i`[c s[ke hihp]^ {x[qe \e ican`cnah\[]d_u pro]r fhno^\[]d_ [ icahqh\r |bceZ]d_ �ha_tcn [ fat\h fgex[c cjch {x[-

qe qb]d_n ifat\lb c[`u [pj hihp]^ {x[qe pjZj fgext]j fg^_h ifhZe|]hic^ Î���� xanmd_n ifat\lbu qe¦Zb ch celm]bl`j fah\exbceZ]dy

 ���� �� �����
s ]r`cea}lm fat\e_ ic[]h\e]}lm fg^f[xelm _tce fat\h ][ chu [pjlmh_ ][ stk fh`j] \j_[w[Zb hihp]^ {x[qeu `cead ie sti c}`[q^y
�ew][_ xv\hxv n_ho�nq^l^lm nfZ[c]r]^ fat\[ ][ \}_[w hihp]^lm {x[qv ][Zew]ece ][ Ëeph\d icat]le ËËËyn]b¨[ylw�b]�ha_[le�

 ���� ����	 �����	 ���� �	�����	
s fg^f[xr fhlmjp]hic^ h xhxaoh\t]^ fh\b]]hic^ ihn\bieq^l^lm ie wfa[lh\t]^_ hihp]^lm {x[qv ie _voece hpatcbc ][ ifhZe|]hic
Î���� ]eph ie ic^o]hic^ ][  g[x fah hlma[]n hihp]^lm {x[qvu ie i^xZe_ �fZ`y �hlmha[ �Ìu �Ì� �� �a[m[ Ìu e_[bZ  fhic[§nhhnylwu
ËËË  mccfi ��ËËËynhhnylw

 sek`eat ixrZe]^ [ \jqtxge]^ st_ fhi`jc]e_e pewfZ[c]r [ lh ]eqxg^\e ©]eqfhwxrqb \k[` xh qex]hmh _ri^le¬y

!® ±¹º ¶À´ Á�"º�º ±³¶�°±�³¿°�È

�\t fat\[ _voece nfZ[c]bc [ i\d xhc[wj ]eph fgbfh_^]`j ]t_ _voece ixrZbc ceZe�h]bl`j ][ Zb]le ¡�� ��¥ ��¥u e¦_[bZe_ ][ [xaeie
b]�h§n]b¨[ylw ]eph f^ie_]r ][ `haeifh]xe]|]^ [xaeie Î����  �\ahfi`t �������u �a[m[ �u ��� �����y

 Rh\]ro ie _voece hpatcbc ][ ][kemh fh\rge]le fah hlma[]n hihp]^lm {x[qv ][ e _[bZn hihp]bnx[qe§n]b¨[ylwu ]eph ][ [xaeie
�\ahfi`t �������u �a[m[ �u ��� �����y �h\b]]r w\egeq�h\[]d {x[qe h fh\rge]lb fah hlma[]n hihp]^lm {x[qv ][Zew]ece ][ ][kblm
icat]`tlm ËËËyn]b¨[ylw�hihp]b¦nx[qe�y


