ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY
(zjištění potřeb a požadavků zájemce o pojištění a povinné informace pro zájemce o pojištění podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu § 2789 občanského zákoníku)

I

POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (dále jen PZ)

Společnost finančních poradců, a.s., Kodaňská 46, Praha 10 – Vršovice, 110 00, IČ 60755423
Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7246, tel.: 568 422 633, fax: 568 422 634, e-mail: info@sfp.cz, www.sfp.cz.
Registrace u České národní banky ze dne 2. 2. 2005, číslo registrace 000018PA, typ registrace - pojišťovací agent. Pojišťovací zprostředkovatel
je oprávněn sjednávat pojištění pro: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká pojišťovna a.s., AXA pojišťovna, a.s., ČSOB
Pojišťovna, a. s., Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

II

PODŘÍZENÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (dále jen PPZ)
Příjmení HARNACHOVI s.r.o.

Osobní číslo SFP 37-2052

Jméno zast. Ing. Viktorem Harnachem

IČ 04018851

Adresa Sídliště 345, 250 67 Klecany

Telefon 603470413

Číslo PPZ 224015PPZ

E-mail viktor.harnach@volny.cz

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn sjednávat pojištění pro: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká
pojišťovna a.s., AXA pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a. s., Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance
Group. PPZ svým podpisem potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné,
nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na
požádání předloží zájemci osvědčení o svém zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb., a sdělí zásady svého odměňování, zásady pro
stanovení pojistného a informace o všech pojišťovnách, pro které vykonává zprostředkovatelskou činnost. Neposkytuje v souvislosti se svou
činností pojišťovacího zprostředkovatele zájemci neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.

SPOLEČNÉ INFORMACE
Zápis obou zprostředkovatelů lze ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz nebo na
adrese ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Stížnost na PPZ lze podat u PZ (pojišťovacího agenta) na adresu uvedenou v bodě 1. Stížnost na PZ
(pojišťovacího agenta) lze podat ČNB na výše uvedenou adresu, popřípadě lze podat žalobu u příslušného soudu. S požadavkem na mimosoudní
řešení sporů se lze v oblasti životního pojištění obrátit na finančního arbitra (www.finarbitr.cz) a v oblasti neživotního pojištění na Českou obchodní
inspekci (www.coi.cz). Prohlašujeme, že žádný z těchto pojišťovacích zprostředkovatelů nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech
a kapitálu žádné pojišťovny převyšující podíl 10 % a žádná pojišťovna, respektive osoba ovládající pojišťovnu, nemá přímý ani nepřímý podíl na
hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %. PZ je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává
pojištění, PPZ je provizně odměňován od PZ výše. Pojišťovací zprostředkovatel uvedený výše poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při
kterém neposkytuje analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III

ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (dále jen „ZÁJEMCE“) – IDENTIFIKACE
Příjmení

Jméno

RČ/IČ

Adresa

Totožnost a shoda podoby ověřena podle

Občanského průkazu

Obchodní firma

Cestovního pasu

Vydán kým

Číslo
Místo narození

Státní občanství

Politicky exponovaná osoba

Telefon

Účel a zamýšlená povaha pojištění:

Jiného dokladu
Platnost do

ČR

Jiné

E-mail
Zdroje finančních prostředků (příjmy):

Pojistná ochrana nebo akumulace financí

Ze závislé / podnikatelské činnosti

Jiné (definujte)

Jiné (definujte)

Identifikace pojistného zájmu / předmětu pojištění – Potřeba pojistné ochrany se vztahuje:
Ke mně / pojistníkovi (k mému předmětu)

K třetí osobě, specifikujte vztah k pojistníkovi

K předmětu financování z cizích zdrojů (leasing)

K rodinnému příslušníkovi (k jeho předmětu)

SOUČASNÁ POJISTNÁ OCHRANA ZÁJEMCE (aktuálně zjištěné uzavřené pojistné smlouvy)
Pojištění osob – pro případ

Pojistná částka

Ostatní pojištění

Dožití

Domácnost

Smrti

Rodinný dům

Úrazu

Rekreační dům

Vážné nemoci

Odpovědnost

Tělesného poškození

Povinné ručení

Trvalých následků

Havarijní pojištění

Invalidity

Pojištění podnikatelů

Zájemce odmítl sdělit

Zájemce nemá žádné smlouvy

Limit pojistného plnění

Další údaje

Vztah zájemce ke komoditám,
investičním kovům
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IV ZJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ A POTŘEB ZÁJEMCE (zájemce si přeje zajistit následující rizika)
Životní pojištění
1.

Jednorázově placené
Potřeby zájemce - Pojištění pro případ

2.

Běžně placené

Úraz

Nemoc

PČ

Úraz

Nemoc

PČ

POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH

Pracovní neschopnosti
Závažných onemocnění
Krátkodobé
Denní dávky - hospitalizace (pobyt v nemocnici)
dopady
Denní dávky při úraze
Jiné - jaké
Invalidita
Tělesného poškození (včetně dopravní nehody)
Dlouhodobé
Trvalých následků (včetně dopravní nehody)
dopady
Zproštění od placení
Jiné - jaké
Smrti (včetně dopravní nehody)
Úmrtí/dožití

Dožití
Jiné - jaké

1.

2.

3.

Potřeby dětí - Pojištění pro případ

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

Tělesného poškození úrazem
Závažných onemocnění
Denní dávky - hospitalizace (pobyt v nemocnici)
Denní dávky při úraze
Zajištění zdravotní péče
Trvalých následků úrazem
Jiné - jaké
Investiční horizont
Krátkodobý (do 3 let)

Střednědobý (3 – 10 let)

Dlouhodobý (nad 10 let)

Do dosažení důchodového věku

Test investičního zaměření (míra rizika)
Zájemce vyplnil Test na samostatném formuláři pojistitele.

Zájemce vyplnil Test na samostatném formuláři PZ.

100% Garantovaný výnos (nevyplňuje se Test)

Vyvážená strategie

Konzervativní strategie

Dynamická strategie

Pojištění vozidel

Limit plnění

Typ/Limit plnění

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Pojištění skel

Asistenční služby

Střet se zvěří, okus
Pojištění majetku

Jiné - jaké
Limit plnění

Limit plnění

Obytné budovy

Rekreační budovy

Domácnost

Právní ochrana

Jiné - jaké
Cestovní pojištění

Léčebné výlohy

Úraz

Odpovědnost, zavazadla

Pojištění podnikatelů

Budova

Věci movité

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti

Pojistná částka

Pojistná částka

Občan

Zaměstanec

Nemovitost

Jiné - jaké

Čistý měsíční příjem domácnosti (čestné prohlášení) - 1. pojištěný (pojistník)
10 000 Kč až 20 000 Kč
Celkové výdaje domácnosti

20 001 Kč až 50 000 Kč
Kč

50 001 Kč a více

formou OSVČ

Zájemce odmítl uvést a souhlasí, že všechna doporučení budou
vycházet z měsíčního příjmu 20 000 Kč

Zájemce odmítl poskytnout údaje o svých požadavcích a potřebách a trvá na uzavření tohoto pojištění (zájemce požaduje tento konkrétní
pojistný produkt a nechce s pojišťovacím zprostředkovatelem komunikovat o jiných možnostech).
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V

DOPORUČENÍ POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE (PPZ)

Doporučení PPZ odpovídá pojistné smlouvě

Číslo

produkt (dle sazby)

Důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení:
Nejlépe splňuje požadavky klienta

Pojišťovací zprostředkovatel vycházel z těchto produktů ze své obchodní nabídky:

Pojistitel prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje zájemce
na tyto nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním:

Nejsou
Zájemce si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednaným pojištěním tak, jak je mu nabízené v pojistné smlouvě číslo výše. V případě,
že žádné nesrovnalosti neexistují, uveďte slovo „žádné“:

Žádné

ZRUŠENÍ SMLOUVY

Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele zrušit stávající smlouvu životního pojištění a nahradit ji novou z důvodu:
Potřeby jiné pojistné ochrany

Nemožnosti dosjednat požadovaná pojištění

Snížení pojistného při současném zachování pojistné ochrany

Zvýšení pojistné ochrany při současném zachování pojistného

Jiné, specifikujte
Podpisem tohoto záznamu potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) a souhlasím s možnými dopady předčasného zrušení stávající pojistné smlouvy
– zejména skutečností, že výše odkupného, bude-li vyplaceno, neodpovídá zaplacenému pojistnému a o případné povinnosti vrátit daňové
odpočty (byly-li uplatňovány).

PROHLÁŠENÍ
Svým podpisem potvrzuji, že:
•
•

•

výše uvedené požadavky a potřeby jsou jasně, přesně, úplně a srozumitelnou formou zaznamenány a odpovídají mnou poskytnutým údajům
a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.
jsem převzal(a) modelaci předpokládaného vývoje účtu pojistníka, včetně poplatků za pojistná rizika platných k datu uzavření této pojistné
smlouvy, kalkulaci pojistného a předsmluvní informace, které obsahují popis nabízených pojistných produktů, včetně jejich dopadu a
možných rizik, a které mi byly náležitě vysvětleny tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám,
požadavkům a finančním možnostem.
pojišťovací zprostředkovatel odpověděl srozumitelně na všechny mé dotazy, že mě upozornil na možné nesrovnalosti (jsou-li shledány) mezi
mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil mi jejich možné důsledky, a to vše před podpisem pojistné smlouvy a že jsem
převzal(a) kopii tohoto formuláře.

INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svým podpisem níže, učiněným v písemné podobě, výslovně potvrzuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil(a) s níže uvedenými informacemi a
dále, že jsem učinil(a) a udělil(a) osobně (nikoli v zastoupení jinou osobou) níže uvedená prohlášení a souhlasy a současně potvrzuji, že veškeré
výše uvedené identifikační údaje mé osoby, příp. mých nezletilých dětí jsou přesnými a pravými údaji identifikujícími moji osobu či moje nezletilé
děti.
Nezletilé děti (vyplňte v případě, že udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů i u nezletilých dětí)
Jméno a příjmení

Rodné číslo

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):
1. totožnost a kontaktní údaje správce:
Společnost finančních poradců, a.s., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ 60755423, zapsaná v OR u Městského
soudu v Praze, spisová značka B 7246.
2. účely zpracování osobních údajů:
a. poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování uzavírání smluv, zejména zprostředkování pojištění, poskytování investičních služeb,
zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zprostředkování nákupu investičních kovů;
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b. plnění zákonných povinností správce jako pojišťovacího agenta vyplývajících ze zvláštních předpisů (např. zákona č. 38/2004 Sb., zákona
č. 253/2008 Sb.);
c. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (zákazníků) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci
uvedenými pod bodem 4. níže;
d. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace
poskytovaných služeb a produktů;
e. obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách, a to
včetně cílených nabídek produktů a služeb založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.
3. právní základy zpracování:
souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše).
4. kategorie příjemců osobních údajů:
osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern a třetí osoby spolupracující se správcem; smluvní partneři správce, tj. zejména
podřízení pojišťovací zprostředkovatelé; obchodní partneři správce, tj. osoby, které zastupuje správce při uzavírání smluv se subjektem údajů,
zejména banky, pojišťovny, investiční společnosti a fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, zdravotní pojišťovny;
orgány veřejné moci při plnění zákonných povinností správce, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky, Finanční
analytický úřad.
5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.
6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):
po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných
povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:
a. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
e. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
f. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli
poskytnout poradenské či další služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb
poskytovaných Vaší osobě.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení
Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně
svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji Společnosti finančních
poradců, a.s., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ 60755423, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, spisová
značka B 7246 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, vč. osobních údajů mého
nezletilého dítěte, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či
jiný tzv. elektronický kontakt, včetně tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údajů o mém zdravotním stavu, byly jím zpracovávány k účelům
uvedeným výše pod bodem 2. Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.
(zaškrtněte, v případě, že si přejete udělit souhlas s elektronickou formou komunikace) – prohlášení níže
Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či
ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím těchto elektronických kontaktů:
E-mail

Telefon

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně
prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze já osobně a
zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.
Pro případ, že neudělím souhlas se zpracováním svého mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely elektronické formy komunikace,
beru na vědomí, že komunikace se správcem může probíhat výlučně písemnou formou (poštou).
Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti financí, informace
o činnosti správce, nabídky) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.

V

dne

Podpis PPZ

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

• V052018

Totožnost zájemce dle osobního dokladu ověřil podřízený pojišťovací
zprostředkovatel Společnosti finančních poradců, a.s.

Podpis zájemce

4/4

