Pojistná smlouva
č. 8070457928
Smluvní strany
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB,
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 45534306,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567,
zastoupená …………………………………………………………………………………………………………………………………
(dále také jen „Pojistitel“)
a
Internet Mall Slovakia s.r.o.
se sídlem Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO: 35950226
zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 37185/B
zastoupená: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dále také jen „Pojistník“)

uzavřely tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
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Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou:
a) Všeobecné pojistné podmínky pojištění prodloužené záruky VPP EWI MALL 2018 (dále jen „VPP
EWI 2018“) jako Příloha č. 1. Tyto pojistné podmínky VPP EWI 2018 jsou platné a účinné výhradně
pro pojištění prodloužené záruky sjednané touto pojistnou smlouvou.
b) Popis procesu oznámení a likvidace škodní události jako Příloha č. 2
c) Výše pojistného pro jednotlivá pojištění a předměty pojištění jako Příloha č. 3
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Všechna jednotlivá pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou jsou pojištěními škodovými a jsou
sjednána ve prospěch klientů pojistníka, kteří splňují definici pojištěného.
3. Pojištěným v každém jednotlivém právním vztahu pojištění sjednaném touto pojistnou smlouvu je
fyzická nebo právnická osoba, která nakoupila zboží (movitou hmotnou věc; dále také jen „Výrobek“)
od pojistníka a zároveň projevila svůj souhlas se vznikem pojištění dle této pojistné smlouvy v její
prospěch.
4. Oprávněnou osobou je pojištěný.
5. Právní vztah založený touto rámcovou pojistnou smlouvou (nikoliv pojistná doba jednotlivých pojištění
založených touto pojistnou smlouvou) se sjednává na dobu neurčitou s počátkem od 1. 11. 2018.

Článek II.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah a limity pojistného plnění
1. Pojištění prodloužené záruky Výrobku se sjednává v rozsahu a s limity pojistného plnění dle VPP EWI
2018.
2. Pojištění prodloužené záruky Výrobku se sjednává bez spoluúčasti pojištěného na pojistném plnění.

Článek III.
Vznik a zánik pojištění
1. Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje vždy právě k jednomu
pojištěnému výrobku. Den vzniku jednotlivého pojištění je uveden na dokladu o koupi výrobku.
2. Pojistné krytí začíná dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula zákonná lhůta za odpovědnost za
vady nebo doba poskytnutá v záruce za jakost.
3. Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vznikne za předpokladu naplnění všech
následujících kumulativních podmínek vzniku pojištění:
a) nákup budoucího pojištěného výrobku budoucím pojištěným od Pojistníka,
b) projevený souhlas pojištěného se vznikem pojištění dle této pojistné smlouvy,
c) řádné zaplacení částky rovnající se pojistnému za jednotlivé pojištění vztahující se k pojištěnému
výrobku pojištěným Pojistníkovi.
4. Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se sjednává na pojistnou dobu určitou.
5. Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vedle ostatních důvodů stanovených
v obecně závazných právních předpisech a VPP EWI 2018 dále zaniká dnem, kdy:
a) uplynula pojistná doba jednotlivého pojištění;
b) byl pojištěný Výrobek zničen nebo neopravitelně poškozen;
c) byl pojištěný Výrobek odcizen nebo ztracen;
d) bylo poskytnuto pojistného plnění do výše horní hranice pojistného plnění za jednu a všechny
pojistné události nebo bylo poskytnuto pojistné plnění za neodstranitelnou vadu;
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e) pojištěný odstoupil od kupní smlouvy sjednané formou obchodu na dálku v zákonné lhůtě; nebo
f) pojištěný platně odstoupil od kupní smlouvy o koupi pojištěného Výrobku v zákonné záruční době z
důvodu záruční vady výrobku.

Článek IV.
Pojistné
1. Ujednává se, že pojistné za každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou je
jednorázové.
2. Výše jednorázového pojistného za každé jednotlivé pojištění sjednané touto rámcovou pojistnou
smlouvou je rovna součinu sazby pojistného v % (slovy: v procentech) stanovené pro jednotlivé
volitelné rozsahy pojištění a kategorie pojištěných výrobků v Příloze č. 3 pojistné smlouvy a kupní ceny
pojištěného výrobku zaplacené při koupi pojištěného výrobku pojištěným Pojistníkovi. Výše sazeb
pojistného a detailní způsob určení výše jednorázového pojistného za každé jednotlivé pojištění
sjednané touto rámcovou pojistnou smlouvou je specifikován v Příloze č. 3 této pojistné smlouvy, která
je nedílnou součástí této rámcové pojistné smlouvy.
3. Pojistník hradí Pojistiteli vždy jedinou platbou (dále také jen „Celkové měsíční pojistné“) veškeré
jednorázové pojistné za všechna jednotlivá pojištění sjednaná touto rámcovou pojistnou smlouvou
vzniklá v každém jednotlivém kalendářním měsíci trvání účinnosti této pojistné smlouvy, za který
Celkové měsíční pojistné Pojistiteli náleží.
4. Celkové měsíční pojistné za každý jednotlivý kalendářní měsíc trvání účinnosti této pojistné smlouvy je
splatné vždy nejdéle do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce trvání účinnosti této pojistné
smlouvy, za který Celkové měsíční pojistné Pojistiteli náleží. Každé Celkové měsíční pojistné poukáže
Pojistník bezhotovostním převodem na bankovní účet Pojistitele.
Platební údaje:
Číslo účtu: 180135112 / 0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s.
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8070457418 popř. VS sdělený závazně pojistitelem
5. Každé Celkové měsíční pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na bankovní účet Pojistitele.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Článek V.
Oznámení škodných událostí
1. Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně administrátorovi pojistných událostí, a to
telefonicky na tel.č.: +421 232 331 905. Uvede příčinu vzniku škodní události, rozsah a charakter
poškození věci. Dále Pojištěný uvede údaje z dokladu o koupi věci, ze kterého je patrné, kdy a jak bylo
sjednáno pojištění.
2. Popis postupu a procesu oznámení a likvidace škodné události je stanoven v Příloze číslo 2 této
pojistné smlouvy.

Článek VI.
Prohlášení pojistníka
1. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy stvrzuje (a s ohledem na to, že se jedná o
faktický charakter jeho vlastní činnosti, o které Pojistitel nemá a nemůže mít detailní informace a do
které Pojistitel nijak nevstupuje, odpovídá Pojistník za pravdivost tohoto svého prohlášení), že svou
činnost spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným v pojištění sjednaném touto pojistnou
smlouvou, provozuje podnikatelským způsobem.
2. S ohledem na skutečnost stvrzenou prohlášením Pojistníka obsaženým v předchozí větě sjednávají
Pojistitel a pojistník následující:
3

a) Pojistník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této pojistné smlouvy a po celou dobu existence
pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou bude řádně a včas plnit všechny povinnosti
Pojistníka a že bude řádně a včas dodržovat všechna pravidla vyplývající pro Pojistníka z ustanovení
§ 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „ZDPZ“), a to jak povinnosti a pravidla vyplývající přímo ze samotného ustanovení § 4 ZDPZ, tak
povinnosti a pravidla vyplývající z dalších ustanovení ZDPZ, na které ustanovení § 4 ZDPZ odkazuje.
b) Pojistitel je po celou dobu účinnosti této pojistné smlouvy a po celou dobu existence pojištění
sjednaných touto pojistnou smlouvou oprávněn dohlížet na činnost Pojistníka spočívající v nabízení
možnosti stát se pojištěným v pojištění sjednaném touto pojistnou smlouvou a kontrolovat plnění
všech povinností Pojistníka a dodržování všech pravidel vztahujících se k činnosti Pojistníka
vyplývajících z ustanovení § 4 ZDPZ. V této souvislosti je Pojistitel oprávněn zejména (jedná se
toliko o demonstrativní výčet oprávnění Pojistitele):
- Vyžádat si od Pojistníka jakoukoliv písemnou, obrazovou nebo jinou dokumentaci týkající se
činnosti Pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným v pojištění sjednaném
pojistnou smlouvou. Pojistník je povinen požadovanou dokumentaci Pojistiteli poskytnout
nejdéle do 14 dnů ode dne doručení výzvy Pojistitele Pojistníkovi.
- Po předchozím písemném, telefonickém, osobním, faxem či e-mailem zaslaném, upozornění a
bez nadměrného rušení běžné činnosti Pojistníka vstupovat do obchodních prostor Pojistníka
nebo do jiných prostor využívaných Pojistníkem k výkonu jeho činnosti spočívající v nabízení
možnosti stát se pojištěným v pojištění sjednaném touto pojistnou smlouvou a osobně
kontrolovat výkon této činnosti Pojistníka a pořizovat z těchto činností pro vlastní potřebu
jakoukoliv dokumentaci vztahující se k činnosti Pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát
se pojištěným v pojištění sjednaném touto pojistnou smlouvou (písemnou, zvukovou,
fotografickou, video dokumentaci atd.).
- Kontaktovat, a to i bez vědomí Pojistníka, zájemce o pojištění či pojištěné v pojištění
sjednaném touto pojistnou smlouvou s žádostí o informace o tom, jak (zda je splnil či plní
řádně a včas) vůči nim Pojistník splnil či plní povinnosti vyplývající pro Pojistníka z ustanovení §
4 ZDPZ.
3. Pojistník je povinen poskytnout Pojistiteli k realizaci jeho kontrolního oprávnění podle tohoto
ustanovení pojistné smlouvy veškerou potřebnou součinnost.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Pojistitel a Pojistník sjednávají, že každá ze smluvních stran může právní vztah mezi Pojistitelem a
Pojistníkem založený touto pojistnou smlouvou vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí s
výpovědní dobou v délce 6 měsíců, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Právní jednání či faktické úkony Pojistníka nebo
Pojištěného směřující ke vzniku jednotlivého pojištění dle této pojistné smlouvy učiněné po uplynutí
uvedené výpovědní doby jsou vůči Pojistiteli neúčinné a vznik jednotlivého pojištění dle této pojistné
smlouvy nezakládají. Tato pojistná smlouva pak pozbývá účinnosti okamžikem zániku časově
posledního jednotlivého pojištění vzniklého a existujícího podle této rámcové pojistné smlouvy.
2. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje Pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech
souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo
škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů
veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z
nich.
3. Kromě součinnosti vymezené v tomto článku pojistné smlouvy výslovně výše se Pojistitel a Pojistník
zavazují poskytovat si navzájem s odbornou péčí veškerou další potřebnou součinnost tak, aby všechny
závazky z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou byly mezi nimi navzájem i vůči dalším
účastníkům pojištění plněny řádně a včas.
4. Pojistník je povinen poskytovat Pojistiteli řádné, úplné a včasné uvedení budoucího pojištěného a
pojištěného výrobku v seznamu pojištěných osob a pojištěných výrobků dle Přílohy č. 5 této Pojistné
smlouvy.
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5. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
6. Počet stran pojistné smlouvy: 5
7. Přílohy:
č. 1. – Všeobecné pojistné podmínky pojištění prodloužené záruky VPP EWI MALL 2018,
č. 2. – Popis procesu oznámení a likvidace škodné události,
č. 3. – Pojistné za pojištění prodloužené záruky výrobku,
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. Pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení
obdrží Pojistník a zbývající Pojistitel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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