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Informace pro zájemce o pojištění v postavení PA
Informace podle § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen před
uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zájemci o pojištění, zákazníkovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen
„zákazník“), nejsou závazným návrhem k uzavření pojistné smlouvy:
Informace o nás:
Němec & partners, a.s.
IČ: 255 39 256
Zastoupena zaměstnancem nebo vázaným zástupcem „VZ“ nebo doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem „DPZ“. Společnost
zastupuje osoba, která s vámi vstoupila v jednání.
Sídlo společnosti: Modřínová 600/1, 674 01 Třebíč
Odpovědný zástupce: Jan Němec, předseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3977
Zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou „ČNB“ jako samostatný zprostředkovatel „SZ“.
(dále jen „zprostředkovatel“)
V souvislosti se zprostředkováním pojištění vystupuje pojišťovací zprostředkovatel ve vztahu k zákazníkovi v postavení pojišťovacího
agenta (PA).
Způsob ověření údaje o registraci zprostředkovatele:
Zápis SZ, VZ i DPZ je možné ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na
https://www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.
Způsob zprostředkování pojištění:
Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem, kde pojišťovací zprostředkovatel vystupuje jako SZ dle § 6 zákona č. 170/2018 Sb.,
zákon o distribuci pojištění a zajištění.
Zprostředkovatel neposkytuje radu týkající se vhodnosti právních jednání pro zájemce o pojištění dle § 78 zákona č. 170/2018 Sb., zákon
o distribuci pojištění a zajištění.
Prohlášení pojišťovacího zprostředkovatele:
Samostatný zprostředkovatel potvrzuje, že má, pro případ odpovědnosti za újmu, sjednané pojištění v rámci zákona.
Prohlášení o nezávislosti:
1. Samostatný zprostředkovatel i jeho zástupce prohlašují, že nemají přímý ani nepřímý podíl větší než 10 % na hlasovacích právech a
kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění.
2. Samostatný zprostředkovatel i jeho zástupce prohlašují, že žádná pojišťovna, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění, nemá
na jejich kapitálu a hlasovacích právech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10 %.
Způsob vyřizování stížností:
V případě nespokojenosti pojistníka, pojištěného či jiné oprávněné osoby s postupem zprostředkovatele či jeho zaměstnance nebo
zástupce VZ nebo DPZ, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností na samostatného zprostředkovatele písemně na adrese
Němec & partners, a.s., Modřínová 600/1, 674 01 Třebíč nebo elektronicky na adresu (trebic@nemecpartners.cz). Pojistníci, pojištěný
a oprávněné osoby mají zároveň právo obrátit se se svou stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo
elektronicky na adresu (podatelna@cnb.cz).
Právo platné pro pojistnou smlouvu, příslušnost soudu v případě sporů vzniklých z pojistné smlouvy:
Pojistná smlouva se řídí právem České republiky, v případě sporů vzniklých z pojistné smlouvy jsou k jejich řešení příslušné obecné soudy
České republiky. Místní a věcná příslušnost soudu je dána obecně závaznými právními předpisy České republiky. Případná žaloba na
samostatného zprostředkovatele může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.
Mimosoudní řešení případných sporů:
Společnost Němec & partners, a.s. dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů týkajících se smluv neživotního pojištění je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo jiný subjekt
pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, v případě pojistných smluv životního pojištění je příslušným subjektem finanční arbitr
(www.finarbitr.cz). Případná žaloba na samostatného zprostředkovatele může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.
Informace o povaze odměny:
SZ je odměňován v souvislosti se sjednáním nebo změnou pojištění výlučně zastoupenou pojišťovnou, nikoliv zájemcem o pojištění. SZ
sdělí zájemci na vyžádání výši odměny.
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Seznam pojišťoven, pro které je SZ oprávněn zprostředkovávat pojištění:
Seznam pojišťoven najdete na http://www.nemecpartners.cz/ v části Důležité informace.
Informace o zpracování osobních údajů:
Při zpracovávání osobních a citlivých údajů postupuje zprostředkovatel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ("Nařízení") neboli
General Data Protection Regulation ("GDPR"). Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v samostatném
dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, které najdete na http://www.nemecpartners.cz/ v části Důležité informace.
Charakter zprostředkování pojištění:
Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem, kdy je zprostředkovatel oprávněn sjednávat pojištění v souladu se zákonem č.
170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
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.
Informace k pojistné smlouvě:
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.
Podmínky a lhůty týkající se možnosti vypovědět pojistnou smlouvu:
Pojištění je možno vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní
doby.
Pojištění je možno vypovědět k poslednímu dni každého pojistného období. Jde-li o pojištění s běžným pojistným, tato výpověď musí
být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne až ke konci
pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena.
Pojištění je možné vypovědět do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně, pojištění zanikne uplynutím měsíční
výpovědní doby.
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 na 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.
Obecný důvod odstoupení při porušení smlouvy podstatným způsobem
Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit; podstatné
je pak takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
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