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Dotazník pro žadatele o pojištění občanského majetku a
odpovědnosti

I. Iniciály žadatele - pojistníka

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

Jméno a příjmení:

Email:

II. Údaje o požadovaném pojištění
Požaduji tato pojištění:
nemovitosti domácnosti odpovědnosti z držby nemovitosti
občanské odpovědnosti
__________________________________________________________________________________

III. Základní údaje o pojišťované nemovitosti
Typ nemovitosti:

rodinný dům
byt v osobním vlastnictví
samostatně stojící garáž

Vztah k nemovitosti:

vlastník

spoluvlastník

družstevní byt

rekreační objekt

nájemce

Místo pojištění (přesná adresa):
Další upřesnění místa pojištění u bytu (podlaží, číslo bytu):
__________________________________________________________________________________

IV. Pojištění nemovitosti (stavby)
Nemovitost bude sloužit
jako zajištění úvěru.
Místo pojištění bylo v posledních 20 letech zasaženo povodní: nevím
Stav nemovitosti: zkolaudovaná stavba
ve výstavbě
v rekonstrukci celkové
Opotřebení nemovitosti je vyšší jak 50 % (odhadněte):
nevím
Rok uvedení do provozu nebo rok poslední celkové rekonstrukce (příp. odhad):
Nemovitost je trvale obývaná: nevím
Nemovitost je na samotě (mimo obec): nevím
V případě rodinného domu a rekreačního objektu uveďte

částečné

Hlavní stavba - počet podzemních podlaží:
počet nadzemních podlaží (vč. přízemí, bez obyt.
podkroví):
Plochy jednotlivých podlaží
sklep/suterén
přízemí
patro
obytné podkroví
Materiál: zděný dům panelový dům
dřevostavba
jiné, upřesněte
Standard provedení dle vyjádření žadatele (použité materiály apod.): nevím
Místo k podnikání, pokud ano, specifikujte (kancelář, dílna..):
- podlahová plocha:

m2

V případě bytu uveďte:
příslušenství bytu
- výši podlaží bytu nad úrovní terénu m
podlahovou plochu bytu m2
plocha příslušenství: m2
(sklep, garáž, lodžie, balkony-uveďte jaké):
- Materiál: zděný dům panelový dům dřevostavba
jiné, upřesněte
Standard provedení dle vyjádření žadatele (použité materiály apod.): nevím
Slouží nějaká místnost v bytě k podnikání: nevím
pokud ANO, podlahová plocha m2
Vedlejší stavby - uveďte i garáž včetně parcelního čísla a katastr. území, pokud leží mimo pozemek hlavní stavby:
Popis

materiál

zastavěná plocha

Preference žadatele:
Chci mít pojištěno i riziko povodeň/záplava: nevím
Pojistná částka:
- nová cena

časová cena

důvody pro časovou cenu

Hlavní stavba:
- minimální pojistná částka v případě úvěru - požadavek banky:
- pojistná částka (subjektivní posouzení - odhad žadatele):
Vedlejší stavba:
Pojistná částka

Popis

Příslušenství - uveďte včetně odhadu pojistných částek:
- oplocení.....
Kč
- kuchyňská linka vč. vestavěných spotřebičů...
Kč
Kč
- vestavěné skříně, plovoucí podlahy....
- strojní, technologická a elektronická zařízení spojené s nemovitostí (rozepište zvlášť):
Rozepište

- okrasná zahrada - rozepište :

Kč

Rozepište

- bazén vč. zastřešení:
- skleníky:
- markýzy, terasy apod.:

Kč
Kč
Kč

- jiné.....
Spoluúčast:

nevím

Mám zájem o valorizaci pojistné částky: nevím
Mám zájem o provedení vinkulace:

nevím

Kč

V. Pojištění domácnosti
Místo pojištění bylo v posledních 20 letech zasaženo povodní: nevím
Stav nemovitosti:
zkolaudovaná stavba
v rekonstrukci
Domácnost je trvale obývaná:
nevím
Nemovitost je na samotě (mimo obec): nevím
nevím
Byt hodlám pronajímat:
Započitatelná plocha domácnosti (vč. schodišť, koupelny, WC, bez balkonů, lodžií, nebytových
prostor):
Kategorie zařízení bytu: nevím
Chci pojistit i věci v nebytových prostorách mimo byt, vyjmenujte konkrétně kde a jaké (např.ve
sklepě, sklepní kóji, garáži, nebytových prostorách bytového domu):

Věci vyšší hodnoty (orientačně nad 50.000 Kč) - vyjmenujte jednotlivě: (seznam)
Pojistná částka

Věc

Věci pořízené na podnikání - ve vlastnictví žadatele - rozepište vč. částek:
Pojistná částka

Věc

Věci vypůjčené/užívané (např. od zaměstnavatele) - rozepište vč. částek:
Pojistná částka

Věc

Domácí/hospodářská zvířata:
Pojistná částka

Věc

Zabezpečení domácnosti:
zámek
bezpečnostní uzamykací systém
bezpečnostní uzamykací systém
EZS (elektrická zabezpečovací signalizace)
způsob

bezpečnostní dveře +
PCO
jiný

Preference žadatele:
Chci mít pojištěno i riziko povodeň/záplava: Enevím
Pojistná částka:
nová cena

časová cena

důvody pro časovou cenu

Pojistná částka - odhad žadatele:
Spoluúčast:
nevím

nevím
Mám zájem o valorizaci pojistné částky:
__________________________________________________________________________________

VI. Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
Jste vlastníkem více nemovitostí: nevím

pokud ano, kolik a jaké:

Preference žadatele:
Pojistná částka - odhad žadatele:
Spoluúčast:
nevím
__________________________________________________________________________________

VII. Pojištění občanské odpovědnosti
Preference žadatele:
Pojistná částka - odhad žadatele:
Spoluúčast:
Územní rozsah minimálně:

nevím
nevím

VIII. Poznámky

XI.

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 jsouli 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.
Podpis:

V
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dne:
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Odeslat

