Souhlas pojištěného se sjednáním
pojištění
Doklad o sjednání pojištění
1. Číslo pojištění: xxxx
2. Pojistitel
Pojistitelem je společnost INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166,
1050 Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce v Bruselu pod
registračním číslem 0415591055.
3. Pojistník
Pojistníkem, který uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je společnost: TOMKET, s.r.o., IČO: 251 23 998, se
sídlem Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1.
4. Pojištěný
Příjmení, jméno:

xxxx

Datum narození:

xxxx

5. Údaje o pojištění
Začátek pojištění:

xxxx

Konec pojištění:

xxxx

Pojistný program:

xxxx

6. Údaje o úplatě za pojištění (hradí pojištěný pojistníkovi)
Celková výše úplaty za pojištění:

xxxx Kč

7. Souhlas pojištěného se sjednáním pojištění
Pojištěný tímto uděluje pojistníkovi souhlas se sjednáním pojištění ve shora uvedeném rozsahu. Souhlas pojištěného je
udělen zejména podpisem tohoto dokumentu nebo úhradou úplaty za pojištění hrazené pojištěným pojistníkovi či
případně jiným způsobem, ze kterého je patrná vůle pojištěného směřující ke sjednání pojištění ve shora uvedeném
rozsahu.
8. Prohlášení pojištěného
Sjednáním pojištění pojištěný prohlašuje, že byl seznámen s informacemi určenými zájemci o pojištění dle ustanovení
zákona č. 40/1964 Zb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a dle zákona č. 186/2009
Z.z., o distribuci finančním zprostředkování a finančním poradenství, v platném znění. Tyto informace jsou obsaženy v
Informacích pro zájemce o pojištění a v ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pojištění asistence pneumatik
TOMKET VPP-PD-T-SK ze dne 1. října 2021 a Doplňkových pojistných podmínkách pojištění asistence disků
TOMKET - Technická asistence vozidla ze dne 1. října 2021 (dále jen „pojistné podmínky“). Sjednáním pojištění
pojištěný dále prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dokladu o sjednání pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti
a že sjednané pojištění odpovídá jeho požadavkům, cílům a potřebám.
Pojištění se řídí zejména Občanským zákoníkem, dalšími souvisejícími právními předpisy, pojistnou smlouvou
uzavřenou mezi pojistitelem a pojistníkem a ustanovením pojistných podmínek. Sjednáním pojištění pojištěný
prohlašuje, že mu byly pojistné podmínky, jakož i další dokumenty určené pro zájemce o pojištění, poskytnuty a že byl
seznámen s jejich obsahem. Pojištěný bere na vědomí, že pojistitel zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní
úpravou a pojistnými podmínkami, rozsah a účel zpracování osobních údajů je uveden v Informačním memorandu o

1

zpracování osobních údajů. Tento doklad o sjednání pojištění je zároveň pojistkou ve smyslu ustanovení § 791 odst. 2
Občanského zákoníku.

9. Datum a místo sjednání pojištění

Dne xx.xx.xxxx v xx

hod

Razítko a podpis zástupce pojistníka

10. Přehled pojistného plnění

