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Klientská linka: 773 038 985 E-mail: info@infocizinci.cz www.infocizinci.cz 
Jan Novotný, IČ: 493 46 814, se sídlem Praha-Libuš, K lukám 646/16 
 

Informace pro klienta a zájemce o pojištění 
Informace podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných  
likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, v platném znění, a v souladu s  
ustanovením § 53 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dle § 66 
zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, které je  
zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně  
zájemci o pojištění, klientovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen „klient“), nejsou závazným návrhem k 
uzavření pojistné smlouvy: 
 
Ing. Jan Novotný 
IČ: 493 46 814 
Sídlo: Praha-Libuš, K lukám 646/16 
Kontaktní adresa: Praha-Libuš, K lukám 646/16 
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Novotný 
zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí,  
vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací makléř pod registračním číslem 201389PM 
(dále jen „zprostředkovatel“) 
 
Registrace zprostředkovatele 
Zprostředkovatel je registrován jako pojišťovací makléř pod výše uvedenými čísly v registru  
vedeném Českou národní bankou. Tuto registraci lze ověřit na internetové adrese http://ispoz.cnb.cz 
 
Prohlášení o nezávislosti 
1. Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá přímý ani nepřímý podíl větší než 10% na hlasovacích  
právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění. 
2. Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění,  
nemá na jeho kapitálu a hlasovacích právech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10%. 
Informace o pojistiteli - partnerské pojišťovny informace o pojistiteli dle § 66 zákona č. 37/2004 Sb.,  
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy a také na 
www.infocizinci.cz. Zprostředkovatel je povinen poskytovat řádnou analýzu nabídky pojišťoven podle 
§ 21 odst. 7 zák. č. 38/2004 Sb. a současně oprávněn předkládat nabídky, sjednávat a uzavírat pojistné 
smlouvy a také vybírat pojistné jménem pojišťoven: 
 

 INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4,  
IČ: 28225619, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl A, vložka 59647 
 

 Slavia pojišťovna, a.s., Revoluční 1, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 60197501,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591 
 

 Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha, 
IČ:24263796, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
75819 

 

 UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, Česká republika, IČ: 49240480, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012 
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Název a sídlo orgánu dohledu nad činností pojistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
 

Způsob vyřizování stížností 
V případě nespokojenosti klienta či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem zprostředkovatele či jeho  
zaměstnance, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností na zprostředkovatele písemně na 
adrese: 
Ing. Jan Novotný, Praha-Libuš, K lukám 646/16 nebo elektronicky na adresu info@infocizinci.cz 
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují 
se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. 
Klientská linka: 773 038 985 E-mail: info@infocizinci.cz www.infocizinci.cz 
 
Oprávněná osoba může rovněž na zprostředkovatele či pojistitele podat stížnost na sekci regulace a 
dohledu nad pojišťovnami při České národní bance. Stížnost je možno podat písemně na adresu 
Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz 
 
Oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli či pojistiteli uplatnit rovněž právní cestou v 
souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., zákonem č. 363/1999 Sb. a dle dalších právních předpisů. 
 
Charakter zprostředkování pojištění 
Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem, kdy je zprostředkovatel oprávněn sjednávat  
pojištění v souladu se zákonem č. 38/2004Sb. a dle § 21 odst. 6 písm. c) zákona je povinen na 
vyžádání klienta mu sdělit pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění. Na základě 
informací, které klient poskytl při zadání svých požadavků a potřeb a vyplnil je do elektronického 
formuláře nebo je sdělil telefonicky při žádosti o sjednání pojištění, je založeno doporučení k uzavření 
tohoto pojistného produktu. Zájemce o pojištění tímto potvrzuje, že jeho požadavky a potřeby 
ohledně pojištění jsou v elektronickém formuláři jasně, přesně a srozumitelnou formou 
zaznamenány.  
 
Jak uzavřít pojistnou smlouvu 
Pojistná smlouva bude uzavřena zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedené na návrhu pojistné 
smlouvy nebo podpisem návrhu pojistné smlouvy. Počátek pojištění bude dle uvedeného návrhu 
pojistné smlouvy. Zájemce resp. pojistník může obdržet další informace týkající se sjednávaného 
pojištění na internetových stránkách zprostředkovatele či pojistitele, případně může zasílat dotazy na 
elektronickou adresu zprostředkovatele: info@infocizinci.cz. Zájemce o sjednání pojištění má právo 
žádat pojistitele i o poskytnutí dalších informací týkajících se pojištění. 
 
Informace k pojistné smlouvě 
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pro uzavření smlouvy a pro komunikaci mezi  
smluvními stranami použijte český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojistitelem archivována a to 
nejméně po dobu možného plnění závazků z ní plynoucích. Pojistník má právo kdykoliv během této 
doby pojistnou smlouvu na vyžádání od pojistitele obdržet. 
Rozsah pojištění a pojistné Pojištění je poskytováno v souladu se všeobecnými a doplňkovými 
pojistnými podmínkami a příslušnými smluvními ujednáními. V těchto dokumentech je uvedena i 
podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a 
způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a 
příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou 
uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně o pojistné smlouvě 
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Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy 
Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání 
důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne 
uzavření pojistné smlouvy. V případě neuplatnění výše uvedeného práva na odstoupení od smlouvy 
pojistníkem v uvedené lhůtě, zůstává pojistná smlouva platnou a účinnou. Zodpoví-li pojistník nebo 
pojištěný při uzavírání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně 
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy 
odstoupit, jestliže při pravdivém nebo úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. 
Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak 
právo zanikne. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má i pojistník, jestliže 
pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně odpověděl jeho písemné dotazy 
týkající se sjednávaného pojištění. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. 
Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od 
pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého 
pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě  
povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného 
pojistného.  
 
Odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy je nutno zaslat na adresu pojistitele písemně.  
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient a zároveň uživatel souhlasí s 
tím, aby zprostředkovatel zpracovával a uchovával všechny údaje poskytnuté uživatelem za účelem 
plnění smluvních vztahů, z důvodu poskytování informací vážících se ke smluvnímu vztahu, z důvodu  
nabídky dalších služeb zprostředkovatele a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona 
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to po dobu než  
uživatel svůj souhlas dle bodu 2. níže odvolá. 
 
Uživatel bere na vědomí následující informace: 
1. Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o  
osobních údajích o něm zpracovávaných společností. 
2. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat. 
3. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů,  
které je v rozporu se soukromým osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem,  
zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak  
uživatel může: 
a) požádat společnost o vysvětlení, 
b) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
c) požadovat, aby společnost odstranila vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení  
opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů uživatele, 
d) požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav. 
 
Každý klient může kdykoliv požádat písemně nebo elektronicky na info@infocizinci.cz 
zprostředkovatele o částečné nebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze 
zprostředkovatele, kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv 
anebo ostatních produktů a služeb daného klienta sjednané prostřednictvím zprostředkovatele. 


