PROHLÁŠENÍ KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ
Volbou Pojištění karty a osobních věcí v rozsahu souboru pojištění Základní nebo v rozsahu souboru pojištění Komplexní a potvrzením
této přihlášky souhlasím s pojištěním ve zvoleném rozsahu dle Pojistné smlouvy č. PIPEQ 1/2020 (dále jen „Pojistná smlouva“) uzavřené mezi
Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČ 47116102 (dále jen „Banka“) jako pojistníkem a společností
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČO: 250 80 954, se sídlem Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - Libeň , zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327 (dále jen „Pojišťovna“ nebo „pojistitel“), jako pojistitelem. Nedílnou součástí Pojistné
smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2018 (dále jen „Pojistné podmínky“).
Potvrzením této přihlášky prohlašuji, že:
jsem obdržel/a veškeré povinné informace týkající se zvoleného pojištění, které mi byly poskytnuty přesným, jasným a srozumitelným
způsobem, pojištění odpovídá mým potřebám a veškeré dotazy, které jsem položil/a pojistiteli v souvislosti s pojištěním byly řádně
zodpovězeny;
-

beru na vědomí, že přistoupením k pojištění se stávám pojištěným, nikoliv však pojistníkem, kterým je Banka, a že v důsledku toho
nemůžu disponovat s Pojistnou smlouvou (tj. ukončit či měnit ji);

-

jsem se podrobně seznámil/a s příslušnou Pojistnou smlouvou a s Pojistnými podmínkami, rozumím jim a souhlasím s nimi; jejich
ustanovení považuji za srozumitelná, jejich význam mi byl dostatečně vysvětlen a nepovažuji je za zvláštně nevýhodná ani neobvyklá
nebo taková, která by nemohla být rozumně očekávána; zejména jsem se podrobně seznámil/a s podmínkami vzniku nároku
na pojistné plnění a s výlukami z pojištění;

-

splňuji podmínky pro vznik pojištění uvedené v dané Pojistné smlouvě;

-

před přistoupením k pojištění pojistník získal informace týkající se mých požadavků, cílů a potřeb s ohledem na sjednávané pojištění,
a že mi pojistník poskytl doporučení, abych se mohl/a rozhodnout, zda pojištění uzavřu;

-

pro sdělení povinně poskytovaných informací jsem si zvolil/a trvalý nosič dat; současně beru na vědomí, že mi tyto informace budou
poskytnuty také v listinné podobě, pokud o to požádám.

Vázanost pojištění na koupi zboží nebo služby
Pojištění karty a osobních věcí zajišťuje ochranu platební karty a osobních věcí Klienta pro případ jejich zneužití, ztráty nebo odcizení
a nelze ho sjednat odděleně od služeb poskytovaných na základě Rámcové smlouvy. Sjednání pojištění však není povinné a služby
poskytované na základě Rámcové smlouvy lze sjednat bez pojištění.
Zavazuji se hradit úhradu za pojištění ve výší 39 / 89 Kč měsíčně a uděluji výslovný souhlas k tomu, aby Banka inkasovala tuto
úhradu z mého účtu, vedeného u Banky.
Informace o zpracování osobních údajů, jejichž správcem je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. („Pojišťovna“):
Správcem osobních údajů je Pojišťovna. Banka je zpracovatelem.
Osobní údaje klientů v rozsahu prohlášení dle Pojistné smlouvy (včetně údajů uvedených na této přihlášce) a údaje sdělené Equa bank
nebo Pojišťovně v průběhu trvání pojištění v souvislosti s pojištěním nebo pojistnou událostí, včetně rodného čísla a čísla smlouvy
o finančním produktu, k němuž se pojištění vztahuje, popř. čísla této přihlášky do pojištění, Pojišťovna zpracovává z důvodu plnění
právních povinností souvisejících s pojišťovací činností a dalšími s ní souvisejícími činnostmi dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
v platném znění, jakož i z důvodu plnění povinností ze závazkového vztahu, konkrétně z Pojistné smlouvy, a dále pro účely zajištění
oprávněných zájmů Pojišťovny a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jimiž jsou především řádné vedení pojištění, kvalitní
poskytování pojišťovacích služeb, obrana našich oprávněných nároků či předcházení pojistným podvodům.
Osobní údaje klientů Pojišťovna zpracovává pro účely nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy
a ukončení pojištění, jakož i likvidace pojistné události, popř. zajištění.
Osobní údaje Pojišťovna uchovává v souladu se zákonnými lhůtami, nejméně však po dobu trvání pojištění a následně po dobu běhu
promlčecí lhůty k uplatnění nároků z pojištění.
Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů, včetně poučení o právech souvisejících s ochranou osobních údajů,
naleznete na www.cardif.cz, v sekci Osobní údaje.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
•
•
•

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - Libeň
E-mail: czpoverenec@cardif.com
Telefon prostřednictvím klientské linky: 234 240 234

Pojistná smlouva č. PIPEQ 1/2020 a Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2018
Souhlasím s výše uvedeným prohlášením, Pojistnou smlouvou č. PIPEQ 1/2020 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
soukromé neživotní pojištění č. 3/2018.
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