Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů si můžete ověřit na webových stránkách nebo přímo na adrese ČNB.
Pojišťovací zprostředkovatel nabízí produkty pojišťoven, které může zastupovat, a svou činnost provádí způsobem,
při kterém nedělá komplexní analýzu pojistného trhu.
Pojišťovací zprostředkovatel pracuje pro pojišťovnu nevýhradně a provizně je odměňován pojišťovnou nebo svým nadřízeným subjektem.
Možnosti a postupy při řešení sporů nebo stížností na pojišťovacího zprostředkovatele nebo na sjednané pojištění naleznetev předsmluvní informaci.
Pojišťovací zprostředkovatel, osoba oprávněná uzavírat pojistnou smlouvu jménem pojišťovny,
pojišťovna ani osoba jí ovládající nemají navzájem žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech kapitálu.
Tento záznam z jednání není závazný a nepředstavuje pojistnou smlouvu ani návrh na její uzavření.

Svým podpisem potvrzujete, že
Vaše potřeby a požadavky jsou řádně a úplně zaznamenány a odpovídají údajům,
které jste pojišťovacímu zprostředkovateli poskytl, i Vašemu skutečnému záměru týkajícímu se pojištění
Víte, že pokud jste nám něco nesdělil, může to ovlivnit doporučení vhodného produktu
Pojišťovací zproastředkovatel Vám své doporučení vhodného produktu vysvětlil, předal Vám a seznámil Vás i informačním
dokumentem o pojistném produktu a předsmluvní informací popisující nabízený produkt, s kalkulací pojistného a s pojistnými podmínkami,
srozumitelně Vám odpověděl na všechny Vaše dotazy, upozornil Vás na možné nesrovnalosti mezi Vašimi požadavky
a nabízenými produkty a vysvětlil jejich možné důsledky.
Možná rizika Vám pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil tak, že jste schopen posoudit,
jestli doporučované produkty i přes případné nesrovnalosti odpovídají Vašim potřebám a požadavkům.
Je pro nás velmi důležité, abyste obsahu uzavírané smlouvy rozuměl, a aby Vám celé sjednávané pojištění včetně rozsahu souhlasů,
které nám níže udělujete, bylo řádně vysvětleno. Podpisem smlouvy nám potvrzujete, že tomu tak je, že jsme Vám veškeré dotazy
srozumitelně zotpověděli, a že Vám s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy byly všechny níže uvedené dokumenty
předány a s jejich obsahem souhlasíte:
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ, který zachycuje Vaše potřeby, požadavky a upozornění na případné nesrovnalosti.
NABÍDKU pojistného produktu ( pojištění odpovědnosti - Modrá karta / Havarijní pojištění - KASKO)
POJISTNÉ PODMÍNKY (dále VPP): BHB07, BKN / BKNZ / BKNZ+
Pokud uzavíráte smlouvu ve prospěch jiné osoby , potvrzujete nám, že máte zájem na ochraně této osoby, jejím majetku či jiném zájmu a víte,
že tuto osobu musíte s obsahem smlouvy seznámit. Potvrzujete nám, že opravdu požadujete takový počátek pojištění, jaký je uvedený
ve smlouvě, tedy ještě před uplynutím lhůty, v níž podle zákona můžete od této smlouvy bez udání důvodu odstoupit.
Protože na sebe bereme riziko, musíme mít od Vásk dispozici všechny podstatné informace, abychom toto riziko mohli správně ohodnotit.
Pokud byste nám na naše písemné dotazy neodpověděl pravdivě a úplně, budeme postupovat podle zákona (podle závažnosti nepravdivých
nebo zamlčených informací od smlouvy odstoupíme , pojistné plnění snížíme nebo zcela odmítneme vyplatit).
Potvrzujete, že všechny kontaktní údaje uvedené v této smlouvě chcete použít ve všech SMARTEO smlouvách.
Případnou změnu zpracovávaných údajů (zejména kontaktní adresy, e-mailu a mobilního telefonu) nám prosím hned oznamte.
Neoznámení změny budeme považovat za vědomé zmaření doručení a nastane tvz. Fikce doručení (co to znamená, se dočetete ve VPP)
Návrh smlouvy je v této podobě finální a není možné jej přijmout s výhradami úpravami, doplňky nebo omezeními, a to ani nepodstatnými.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Co je nutné vědet o zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě jsme my jako pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření
a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi)
naleznete v předsmluvní informaci a dále na stránkách: www.smarteo.cz
Souhlas se zasíláním marketingových nabídek produktů a služeb našich obchodních partnerů

Souhlasíte

Nesouhlasíte

aby Vám byly zasílány marketingové nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů, a to dopisem nebo elektronicky. Jejich seznam
naleznete na stránkách www.smarteo.cz. Tento souhlas jste udělil ústně pojišťovacímu zprostředkovateli a ten pak zaškrtl
příslušné políčko. Aby Vám byly zasílány jen zajímavé a užitečné nabídky, využijeme k jejich vyvoření a rozeslání Vaše základní
identifikační údaje a informace o produktech, které u nás máte sjednané. Pokud v budoucnu změníte názor, můžete zasílání těchto nabídek
kdykoliv ukončit. Tento souhlas nahrazuje všechny souhlasy se zasíláním marketingových nabídek, které jste nám případně v minulosti udělil
při sjednávání jiných pojistných smluv. Je platný po dobu trvání nejdelšího smluvního vztahu mezi námi a dále 1 rok po skončení.

Příjmení a jméno opravněného zástupce pojistníka

Rodné č. oprávněného zástupce pojisníka
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