
NABÍDKA POJISTITELE NA UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Č. 767943750

Pojistitel (my)

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 Jak nahlásit pojistnou událost

IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815 www.allianz.cz/hlaseni

www.allianz.cz, tel.: +420 241 170 000 +420 241 170 000

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel v postavení pojišťovacího

agenta:

Osoba, která s Vámi jednala:

Název firmy: RIXO a.s.

Sídlo: Evropská 2690/17, 16000  Praha 6 - Dejvice, Czech Republic

IČO: 01 48 77 79

Telefon: +420 233 089 233

E-mail: info@rixo.cz

Jméno:  Ždímal Martin

Tel.: +420 224 174 900

E-mail: pojisteni@rixo.cz

Pojistník (Vy)

MARTIN MAKALOUŠ
Rodné číslo: 9202220742

Trvalý pobyt: S. K. Neumanna 359, Stochov, 27303

Kontaktní adresa: S. K. Neumanna 359, Stochov, 27303

E-mail: martinmakalous@gmail.com

Mobilní telefon: +420604857037

Vlastník vozidla je shodný s pojistníkem

 

Držitel/provozovatel je shodný s pojistníkem

Pojištěné vozidlo

Suzuki 650 silniční
SPZ: 3L6614, Standardní
Datum 1. registrace: 06.11.2008

Číslo TP: UE989168

VIN: JS1CJ122100104818

Druh: Motocykly nad 500 ccm

Účel použití: běžný provoz (ne taxi, carsharing, půjčovna...)

Celková hmotnost (kg): 240

Zdvihový objem válců (ccm): 656

Palivo/Pohon: Benzín
Výkon (kW): 62

Rozsah a parametry sjednávaného pojištění
Tabulka popisuje rozsah sjednávaného pojištění. Podrobnosti naleznete v podmínkách pojištění.

Sjednaný
balíček:

Komfort Pojištění
Máte

pojištěné?

Jaká je Vaše
spoluúčast? Jaké jsou hlavní parametry pojištění?

Komfort

Povinné ručení Ano Bez spoluúčasti Limit 70/70 mil. Kč pro škody na majetku/na zdraví

Právní poradenství Ano Bez spoluúčasti Právník na telefonu 24 hodin denně

Asistence Ano Bez spoluúčasti Odtah do nejbližšího servisu nebo oprava vozidla na místě. Úplný rozsah asistenčních

služeb naleznete v Podmínkách pojištění.

Základní úrazové
pojištění

Ano Bez spoluúčasti Pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou 100 000 Kč a invalidity s pojistnou

částkou 200 000 Kč pro řidiče.

Plus

Přírodní události Ne

Požár a výbuch Ne

Poškození zvířetem Ne

Extra

Krádež Ne

Vandalismus Ne

Max

Havárie Ne

Doplatek na nové (GAP) Ne
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NABÍDKA POJISTITELE NA UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Č. 767943750

MOJEAUTO

www.allianz.cz/hlaseni
www.allianz.cz


X

Ing. Monika Siedlecki Müllerová

senior manažer správy pojištění a penze

Cena pojištění Počátek pojištění

641 KČ ČTVRTLETNĚ 1. 7. 2021 00:00
Způsob placení: Bankovním převodem

Číslo účtu: 2727/2700

Variabilní symbol: 767943750

Konstantní symbol: 3558

Zaplaťte nejpozději do: 16.07.2021

Pojištění sjednáno na dobu neurčitou s běžně placeným pojistným.

Komunikace

Způsob komunikace: elektronicky

(použijeme jednotně ve všech Vašich smlouvách u nás i Allianz penzijní společnosti)

Klientský portál: sjednáváte

(pokud již máte, nic se pro Vás nemění)
Slevy:

• Bezeškodní průběh

• Obchodní sleva

Bezeškodní průběh: zohledněn z databáze ČKP dle Vašich údajů.

Celková doba pojištění v měsících: 26 (zjištěna z ČKP ze všech Vašich

pojistných smluv pro stejný druh vozidla)

Celkový počet pojistných událostí: 0 (zjištěn z ČKP ze všech Vašich

pojistných smluv pro stejný druh vozidla)

CO NÁM PŘIJETÍM NABÍDKY NA UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

POTVRZUJETE?

Je pro nás velmi důležité, abyste obsahu nabídky na uzavření pojistné smlouvy

rozuměl a aby Vám celé sjednávané pojištění, včetně rozsahu souhlasů, které nám

níže udělujete, bylo řádně vysvětleno. Přijetím této nabídky nám potvrzujete, že

tomu tak je, že jsme Vám veškeré Vaše dotazy srozumitelně zodpověděli a že

Vám s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy byly všechny

níže uvedené dokumenty předány a s jejich obsahem souhlasíte:

• Informační dokument o pojistném produktu MojeAuto:

Předsmluvní informace k pojistné smlouvě, včetně informací o zpracování

osobních údajů

Podmínky pojištění

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 Vás k 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 nabídce chcete použít
ve všech Allianz smlouvách (výjimkou jsou autorizační údaje služby klientského

portálu MojeAllianz). Případnou změnu zpracovávaných osobních údajů
(zejména kontaktní adresy, e-mailu a mobilního telefonu) nám prosím hned

oznamte.

Neoznámení změny budeme považovat za vědomé zmaření doručení a nastane

tzv. fikce doručení (co to znamená, se dočtete v Podmínkách pojištění).

Nabídka na uzavření smlouvy je v této podobě finální a není možné ji přijmout

s výhradami, úpravami, doplňky nebo omezeními, a to ani nepodstatnými.

PODMÍNKA UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou uzavření pojistné smlouvy a vzniku pojištění je uhrazení první platby

pojistného ve lhůtě stanovené v této nabídce na uzavření pojistné smlouvy,

tj. do 16. 7. 2021. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení pojistného.

Pojistná smlouva je účinná již před jejím uzavřením, pokud dohodnutý počátek

pojištění předchází úhradě pojistného.

Pojištění asistence vzniká již dnem připsání první platby pojistného na účet Allianz,

pokud se tak stane před počátkem pojištění.

CO JE NUTNÉ VĚDĚT 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.allianz.cz/ochrana-udaju.

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.allianz.cz/ochrana-udaju. Tento

souhlas jste udělil ústně pojišťovacímu zprostředkovateli během vytváření návrhu

na uzavření pojistné smlouvy a ten pak zaškrtl příslušné políčko. Aby Vám byly

zasílány jen zajímavé a užitečné nabídky, využijeme k jejich vytvoření a rozeslání
Vaše základní identifikační údaje a informace o produktech, které u nás máte

sjednané.

Pokud v budoucnu změníte názor, můžete zasílání těchto novinek kdykoli ukončit

přes odkaz obsažený v každé elektronicky zasílané zprávě, nebo můžete změnit

nastavení v klientském portálu MojeAllianz.

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 Vašeho nejdelšího smluvního vztahu s námi a 1 rok

po jeho skončení.

Více informací o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu

nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předsmluvní informaci.

Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že budete s našimi službami spokojen.
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