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Dotaznı́k pro ž adatele o pojiš tě nı́
motorové ho vozidla

I. Iniciály žadatele - pojistníka

Jméno a příjmení/název firmy:
Adresa trvalého pobytu vč. PSČ:
Adresa korespondenční:
Email:
Telefon:
Případně kontaktní osoba pro zjištění dalších podrobností:

rodné číslo/IČ:

Telefon:

Jméno a příjmení:
u firemního pojištění dále uveďte:

Email:
plátce DPH: nevím

osoba uzavírající smlouvu:
jméno a příjmení:

funkce:

Telefon:

Email:

II. Iniciály vlastníka resp. provozovatele vozidla (jen je-li odlišný od pojistníka)

nevím
Vlastnický vztah:
Jméno a příjmení/název firmy:
Adresa trvalého pobytu vč. PSČ:
Adresa korespondenční:
Telefon:

rodné číslo/IČ:

Email:

u firemního pojištění dále uveďte jste-li plátcem DPH: nevím

III.

Další podklady pro výpočet ceny pojištění

Jiný identifikační údaj pojistníka (IČO nebo rodné číslo):
Rok vydání řidičského průkazu
nevím
Manžel/ka: jméno a příjmení
Dítě do 15 let: jméno a příjmení

Je auto na leasing?

nevím

rodné číslo:
rodné číslo:

IV. Údaje o požadovaném pojištění
Požaduji tato pojištění:
lepší asistenční služby (placené)
povinné ručení
havarijní pojištění
připojištění skel
jiné (uveďte).
Účinnost smlouvy od (v případě staršího vozidla datum konce stávající smlouvy):
Požaduji pomoc s podáním výpovědi stávající smlouvy: nevím
__________________________________________________________________________________

V. Údaje o vozidle
Typ vozidla (např. osobní, motorka):
Specifické užití vozidla (taxi, autoškola, půjčovna, veterán - uveďte jaké):
Model:
Tovární značka:
Rok výroby:
Nové vozidlo:
nevím
První registrace vozidla v ČR: nevím
Datum 1. registrace vozidla:
Výkon motoru:
kW
Objem válců:
ccm3
Palivo:
Hmotnost vozidla:
kg
nevím
VIN:
Série a číslo TP:
Registrační značka vozidla (dříve SPZ):
Počet dveří:
Počet míst:
Odhad ročního nájezdu km: nevím
Najeté kilometry:
Pozn. Nebudete-li si vyplněním jistí, pošlete nám v příloze sken velkého technického průkazu.

VI. Povinné ručení
nevím
Používání vozidla:
Teritorium: nevím
Minimální limity plnění: nevím
Akceptuji u povinného ručení spoluúčast (nedoporučujeme): ______________
nevím

VII. Připojištění k povinnému ručení
Pojištění živelních událostí:
Pojištění skel: nevím
Pojištění střetu se zvěří:

nevím

Limit:

nevím

nevím

VIII. Havarijní pojištění
Aktuální cena vozidla:
Vozidlo v minulosti poškozeno:
Preferovaná spoluúčast:
GAP pojištění :
Zabezpečení vozidla:

IX. Poznámky

Kč

Cena stanovena: nevím

nevím
nevím
nevím
nevím

X. Zpracování osobních údajů
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novel (dále také
„Zákon“), uděluji tímto společnosti KZ FINANCE, spol. s r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 1140, 767
01 Kroměříž, IČ 25509624 (dále také „KZF“), jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním
osobních údajů týkajících se mé osoby (dále také „subjekt údajů“) . Sdělení osobních údajů je
dobrovolné, v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů je však nezbytné k tomu, aby mi
mohly být jako klientovi poskytnuty níže definované služby s náležitou odbornou péčí. Zpracování
osobních údajů bude probíhat za účelem poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb na
finančním trhu. Předmětem smlouvy dle předchozí věty je zejména zprostředkování uzavření či změny
smlouvy týkající se finančního produktu či služby mezi poskytovatelem finančního produktu či služby a
mnou coby subjektem údajů (dále také „produktová smlouva“). Poskytovatelem finančního produktu
či služby je pojišťovna (dále také „obchodní partner“).
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních
zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací,
vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a
likvidací.
Tento souhlas poskytuji na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od
konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost produktové nebo jiné smlouvy, či ve kterém byla
realizována poslední platba na základě produktové smlouvy zprostředkované KZF. Pokud nedojde k
uzavření smlouvy dle předchozí věty či poukázání žádné platby na základě takové smlouvy, poskytuji
souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas
udělen. Jsem si vědom toho, že tento souhlas mohu i po jeho poskytnutí následně v celém rozsahu či
částečně odvolat. Beru na vědomí, že v takovém případě společnost KZF nebude mít možnost dále mi
poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena. Pokud zcela
odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude společnost KZF nadále zpracovávat pouze
mé jméno, adresu a email za účelem zaslání nabídky dalších služeb společnosti KZF (pokud společnosti
KZF nesdělím nesouhlas s tímto postupem). Jako subjekt údajů jsem oprávněn požádat o informaci o
zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 Zákona. Zjistím-li nebo se domnívám, že správce
nebo zpracovatel provádějí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo
zpracovatel takto vzniklý stav odstranil. Jako subjekt údajů jsem také oprávněn se přímo obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje a informace jsou
pravdivé a zavazuji se, že společnosti KZF bez zbytečného odkladu oznámím změny poskytnutých
údajů. Oznámení o odvolání souhlasu, aktualizaci údajů, stížnost nebo dotaz mohu zaslat kdykoli
písemně nebo elektronicky emailem na kontakty uvedené v hlavičce tohoto dokumentu.
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