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Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: 
Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ: 186 00, IČ: 63998017 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PROFI PATRON 
ze dne 1. 9. 2005 

Článek 1 - Úvodní a obecná ustanovení 
1.1. 
Pro toto soukromé pojištění pro případ smrti následkem úrazu, které 
sjednává Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem Karolinská 1/650, 
186 00 Praha 8, IČ 63998017 (dále jen "pojistitel"), platí zejména zákon 
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen „zákon o pojistné 
smlouvě“) a pojistná smlouva, jejíž součástí jsou tyto pojistné 
podmínky. 
1.2. 
Pojistnou smlouvu sjednává jménem a na účet pojistitele Komerční 
banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 (dále jen „KB“). 
1.3. 
Toto pojištění, jakož i práva a povinnosti z něho vyplývající, se řídí 
právem České republiky. Pro rozhodování případných soudních sporů 
jsou příslušné soudy ČR. 
1.4. 
Komunikačním jazykem je český jazyk. Rozhodující doklady osvědčující 
pojistnou událost se předkládají v českém jazyce. Pokud byly vystaveny 
v cizím jazyce, musí k nim být přiložen úředně ověřený překlad do 
českého jazyka. 
1.5. 
Všechny částky a platby související s pojištěním jsou uváděné a splatné 
v měně platné na území ČR. 
1.6. 
Na toto pojištění se vztahují příslušná ustanovení zákona 
číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 

Článek 2 - Výklad pojmů 
Pro tyto pojistné podmínky se vymezují mimo jiné následující pojmy: 
 pojistná smlouva – smlouva, ve které se pojistitel zavazuje 

v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném 
rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platil pojistné; v tomto 
pojištění ji tvoří: 
 Pojistná smlouva – v jednom vyhotovení obdrží pojistitel 

a v jednom vyhotovení obdrží pojistník 
 tyto pojistné podmínky 

 pojistka – potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 
 pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu 

a je povinna platit pojistné 
 pojištěný – osoba, na jejíž smrt následkem úrazu se pojištění 

sjednává; v tomto pojištění je shodná s pojistníkem 
 obmyšlený – osoba, které v důsledku smrti pojištěného vznikne 

právo na pojistné plnění; je určena v pojistné smlouvě 
 obnosové pojištění – pojištění, v němž je v případě pojistné 

události vyplacena dohodnutá finanční částka, která je nezávislá na 
vzniku nebo rozsahu škody 

 pojistná doba – doba na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno; 
v tomto pojištění je to jeden rok 

 pojistné – úplata za soukromé pojištění 
 jednorázové pojistné – pojistné stanovené na celou pojistnou 

dobu 
 pojistná událost – skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti 

pojistitele plnit 
 pojistné plnění – částka vyplacená v případě pojistné události 
 úraz – úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních 

sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, nebo 
neočekávané a nepřerušované a na vůli pojištěného nezávislé 
působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření 
(s výjimkou jaderného), elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů 
mikrobiálních a látek imunotoxických), jimiž byla pojištěnému 
během trvání pojištění způsobena smrt. Jestliže smrt nastala až po 
skončení pojištění, plní pojistitel tehdy, došlo-li k úrazu během 
trvání pojištění a ke smrti došlo do jednoho roku od úrazu. Pro 
vyloučení pochybností se v této definici za úraz nepovažuje 
sebevražda, pokus o ni nebo úmyslné sebepoškození a dále 
srdeční nebo mozková příhoda. Naopak jsou za úraz považovány 
i následující události nezávislé na vůli pojištěného – smrt utonutím 
a úder blesku. 

 běžný účet – účet fyzické osoby vedený v KB v Kč pro kategorii 
podnikatel, který je specifikován v pojistné smlouvě. V případě 
převodu běžného účtu na jinou pobočku KB zůstává pojištění 
v platnosti. 

 zmocněná osoba – osoba zmocněná majitelem běžného účtu 
k disponování s peněžními prostředky na jeho běžném účtu dle 
podpisového vzoru platného k příslušnému běžnému účtu 

 kreditní příjem (kreditní platby) – jedná se o všechny pravidelné 
platby přicházející na běžný účet po počátku pojištění. 

 rychlé plnění – pevně stanovená částka, která je pojistitelem 
jednorázově vyplacena obmyšlenému do 48 hodin po obdržení 
všech požadovaných dokumentů (čl. 7) 

 hlavní plnění – částka ve výši jedné poloviny dvanáctinásobku 
průměrného měsíčního kreditního příjmu připsaného na běžný účet 
během posledních dvanácti měsíců před smrtí pojištěného, 
případně za dobu od počátku pojištění do smrti pojištěného, je-li 
tato doba kratší než 12 měsíců. Hlavní plnění je vypláceno 
obmyšlenému ve 12 měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců 
následujících po kladném vyřízení pojistné události pojistitelem. 

Článek 3 - Pojištěná rizika a opce 
3.1. 
Toto neživotní obnosové pojištění zahrnuje krytí rizika smrti následkem 
úrazu kdekoli ve světě (tj. i mimo území ČR). 
3.2. 
Pojištění Profi Patron lze sjednat pouze jako jednorázové a to ve dvou 
variantách (A nebo B) daných minimální a maximální výší pojistného 
plnění. 
3.3. 
Toto pojištění je možné sjednat s majitelem běžného účtu nebo se 
zmocněnou osobou. K jednomu běžnému účtu mohou být sjednána dvě 
pojištění Profi Patron, a to pro jeho majitele nebo pro jednu zmocněnou 
osobu. 

Článek 4 - Vznik pojištění 
4.1. 
Pojištění vzniká v 00:00 hodin dne uvedeného jako datum počátku 
pojištění v pojistné smlouvě. 
4.2. 
Pojistná smlouva je uzavřena podpisem návrhu na uzavření pojištění 
oběma smluvními stranami. 
4.3. 
Podpisem pojistné smlouvy vzniká pojistiteli právo vyžadovat od 
zdravotnických zařízení, ve kterých se pojištěný léčil, zprávy o jeho 
zdravotním stavu. 
4.4. 
Skutečnosti, které se pojistitel při zjišťování zdravotního stavu dozví, 
smí použít pouze v souvislosti s vyřizováním pojistné události. 

Článek 5 - Zánik pojištění 
5.1. 
Toto pojištění zaniká: 
 úmrtím pojištěného následkem úrazu (čl. 7) 
 uplynutím sjednané pojistné doby (čl. 5.2.) 
 splněním daných podmínek (čl. 5.3.) 
 výpovědí (čl. 5.4.) 
 neuhrazením pojistného (čl. 6) 
 odmítnutím plnění (čl. 9.7.) 
 dohodou smluvních stran 
 odstoupením od smlouvy (§ 23 zákona o pojistné smlouvě) 

5.2. 
Uplynutím pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě pojištění 
nezaniká, pokud pojistník nebo pojistitel nejméně 6 týdnů před 
uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání 
tohoto pojištění nemá zájem a pokud pojištění z jiného důvodu do 
konce příslušného roku nezanikne. Pojištění je automaticky 
prodlouženo na další pojistný rok (pojistnou dobu). 
5.3. 
Pojištění též zaniká splněním jedné z následujících podmínek: 
a) uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění 

(výroční den pojištění) v kalendářním roce, v němž se pojištěný má 
dožít 74 let; 

b) uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění 
(výroční den pojištění) v pojistném roce, v němž zanikl běžný účet, 
na který je pojištění navázáno; 

c) uplynutí dne předcházejícího výročnímu dni počátku pojištění 
(výroční den pojištění) v pojistném roce, v němž bylo zmocněné 
osobě (jako pojištěnému) zrušeno oprávnění k běžnému účtu. 

5.4. 
Výpověď 
Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode 
dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet 
osmidenní výpovědní lhůta, uplynutím této lhůty pojištění zaniká. 
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Článek 6 - Pojistné, jeho způsob placení a důsledky neplacení 
6.1. 
Pojistné může být placeno pouze jednorázově. Jeho výše dle zvolené 
varianty pojištění je uvedena v pojistné smlouvě. 
6.2. 
Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku pojištění a vždy ke dni 
obnovení pojištění (výroční den pojištění). 
6.3. 
Toto pojištění nelze přerušit a to ani nezaplacením pojistného. 
6.4. 
Pokud nebude pojistné zaplaceno ve lhůtě stanovené pojistitelem 
v upomínce k zaplacení pojistného, zanikne toto pojištění bez náhrady 
k datu, uvedenému v upomínce k zaplacení pojistného. Pojistitel má 
právo vyžadovat pojistné do data zániku. 
6.5. 
Změna výše pojistného 
6.5.1. 
Pojistitel si vyhrazuje, v souvislosti se změnami podmínek rozhodných 
pro stanovení výše pojistného, právo na změnu výše pojistného. 
Případnou změnu výše pojistného je pojistitel povinen písemně oznámit 
pojištěnému nejméně 12 týdnů před výročním dnem počátku pojištění. 
Změněná výše pojistného je účinná pro následující pojistné roky od 
následujícího výročního dne pojištění. 
6.5.2. 
V případě souhlasu s novou výší pojistného je pojistník povinen tento 
svůj souhlas oznámit pojistiteli ve lhůtě 4 týdnů od data obdržení 
oznámení. Pokud pojistník v této lhůtě souhlas neudělí nebo pojistnou 
smlouvu v této lhůtě nevypoví, má pojistitel za to, že pojistník se 
změnou výše pojistného nesouhlasí, a pojistnou smlouvu na další 
pojistnou dobu neobnoví v souladu s čl. 5.2. 

Článek 7 - Pojistná událost 
7.1. 
Pojistnou událostí je smrt pojištěného následkem úrazu, ke kterému 
dojde kdekoli ve světě. 
7.2. 
V případě smrti pojištěného poskytne pojistitel plnění obmyšlenému (je-
li určen v pojistné smlouvě). Není-li tato osoba určena, poskytne 
pojistitel plnění osobám uvedeným v ustanovení § 51 odst. 2 a 3 
zákona o pojistné smlouvě. 
7.3. 
Obmyšlený je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že 
nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu 
následků této události a předložit k tomu potřebné doklady (čl. 7.4.). 
7.4. 
O výplatu pojistného plnění požádá obmyšlený. K této žádosti je nutno 
přiložit tyto uvedené dokumenty: 
a) pro výplatu rychlého plnění: originál pojistné smlouvy, úmrtní list, 

policejní protokol popisující pojistnou událost nebo lékařské 
potvrzení, že ke smrti došlo následkem úrazu, příp. jiné dokumenty; 

b) pro výplatu hlavního plnění: originál pojistné smlouvy, úmrtní list, 
policejní protokol popisující pojistnou událost nebo lékařské 
potvrzení, že ke smrti došlo následkem úrazu, příp. jiné dokumenty. 
Navíc musí prostřednictvím KB dodat pojistiteli výpis z běžného 
účtu pojištěného za posledních 12 měsíců. 

7.5. 
K výplatě pojistného plnění je třeba předložit originály nebo notářsky 
ověřené kopie dokumentů. Ověřit shodu s originálem je oprávněn též 
pověřený pracovník KB. 
7.6. 
V případě pochybností je povinností obmyšleného prokázat pojistiteli, 
že k pojistné události došlo. 

Článek 8 - Pojistné plnění 
8.1. 
Pojistné plnění je rovno součtu rychlého plnění a hlavního plnění. 
8.2. 
Varianty pojistného plnění 
8.2.1. 
Výše rychlého plnění činí 30 000 Kč pro obě varianty. 
8.2.2. 
Minimální výše výplaty hlavního plnění činí pro variantu A částku 0 Kč 
a pro variantu B částku 240 000 Kč. 
8.2.3. 
Maximální výše výplaty hlavního plnění činí pro variantu A částku 
240 000 Kč a pro variantu B částku 480 000 Kč. 

8.3. 
Přesáhne-li součet pojistného plnění ze sjednaných pojištění Profi 
Patron k více běžným účtům pro stejného pojištěného částku 
1 440 000 Kč, pojistitel poskytne plnění maximálně do výše limitu 
1 440 000 Kč, a to v poměru pojistných plnění dle jednotlivých 
pojistných smluv. 
8.4. 
V případě, že pojištěný zemře do 30 dnů ode dne počátku pojištění, 
pojistitel vyplatí vždy rychlé plnění a poté hlavní plnění v následující 
výši (hlavní plnění se vždy vyplácí minimálně či maximálně v částce dle 
výše uvedených limitů): 
a) pokud na běžném účtu není připsán žádný kreditní příjem, ale 

obmyšlený doloží potvrzení o tom, že by v průběhu 30 dnů od 
počátku pojištění byla na běžný účet připsána určitá částka. Za toto 
potvrzení se považuje např. splatná vystavená faktura nebo splatné 
plnění ze smlouvy nebo jiný očekávaný pravidelný příjem. Za hlavní 
plnění pak bude považována jedna polovina dvanáctinásobku 
tohoto očekávaného měsíčního příjmu a bude vyplacena ve 12 
měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců; 

b) není-li na běžný účet připsán žádný kreditní příjem a ani obmyšlený 
nedoloží žádné potvrzení o očekávaném příjmu, pojistitel vyplácí 
hlavní plnění v minimální výši dle sjednané varianty. 

8.5. 
Pokud obmyšlený nepředloží potřebné doklady pro výplatu pojistného 
plnění, má pojistitel právo nevyplatit pojistnou částku, případně tuto 
výplatu odložit. 

Článek 9 - Výluky, omezení a odmítnutí plnění pojistitele  
9.1. 
Osoba, jíž má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění, tohoto práva 
nenabude, způsobí-li pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro 
který bude soudem uznána vinnou. 
9.2. 
Pojistitel není povinen plnit z pojistných událostí, k nimž dojde 
v důsledku nebo v souvislosti s válečnými událostmi nebo občanskou 
válkou, s občanskými nepokoji, vzpourou a povstáními. 
9.3. 
Pojistitel není povinen plnit z pojistných událostí, k nimž dojde při řízení 
motorových vozidel pojištěným, pokud pojištěný není držitelem 
předepsaného řidičského oprávnění. 
9.4. 
Pojistitel neplní za smrt úrazem, k níž dojde 
a) při účasti pojištěného na závodech a soutěžích nebo při přípravě na 

ně jako řidiče nebo spolujezdce motorových prostředků na souši, ve 
vodě či ve vzduchu nebo jako jezdce na zvířeti; 

b) při výkonu činnosti pyrotechnika, profesionálního potápěče, 
kaskadéra a krotitele šelem; 

c) při nebezpečných rizikových aktivitách, jako např. létání 
s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem, 
ultralehkými letadly, při závěsném létání, paraglidingu, parasailingu, 
létání v balónech, při seskocích a letech s padákem z letadel 
i výšin, bungee jumpingu, při skocích, letech a akrobacii na lyžích, 
jízdě na závodních bobech, závodních skibobech a závodních 
saních, skialpinismu, lyžování a jízdě na snowboardu a skibobech 
mimo vyznačené tratě, případně na vyznačených tratích mimo 
určenou dobu provozu, při jízdě na sněžných a vodních skútrech, 
snowraftingu, raftingu a canyoningu; 

d) při výkonu horolezeckého sportu včetně vysokohorské turistiky; 
e) při výpravách a expedicích do míst s extrémními klimatickými nebo 

přírodními podmínkami, do zeměpisně odlehlých míst nebo do 
rozsáhlých neosídlených oblastí (pouště, polární oblasti, apod.); 

f) při profesionální sportovní činnosti; 
g) při účasti v celostátních nebo mezinárodních sportovních soutěžích 

s výjimkou šachistů. 
9.5. 
Pojistitel dále neplní 
a) za smrt vzniklou infekční nemocí, byla-li přenesena zraněním; 
b) za sebevraždu, pokus o ni a za úmyslné sebepoškození. 
9.6. 
Pojistitel je oprávněn snížit plnění až o jednu polovinu 
a) došlo-li ke smrti pojištěného v souvislosti s jednáním, které 

nasvědčovalo, že pojištěným byl spáchán trestný čin; 
b) došlo-li ke smrti pojištěného v souvislosti s jednáním, jímž jinému 

způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo jinak hrubě porušil 
důležitý zájem společnosti; 

c) došlo-li ke smrti pojištěného následkem požití alkoholu nebo jiných 
omamných nebo psychotropních látek pojištěným. 
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9.7. 
Pojistitel může plnění z pojistné události odmítnout, je-li její příčinnou 
skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou 
nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku 
úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených 
písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době 
uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za 
jiných podmínek. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného 
plnění pojištění zanikne. 
9.8. 
Pojistitel může plnění z pojistné události odmítnout, jestliže oprávněná 
osoba při uplatňování práva na plnění uvede vědomě nepravdivě nebo 
hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo 
podstatné údaje týkající se této události zamlčí. Dnem doručení 
oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. 

Článek 10 - Odkupné 
Odkupné se u tohoto pojištění nevyplácí. 

Článek 11 - Podíly na zisku 
Podíly na zisku se u tohoto pojištění nepřiznávají. 

Článek 12 - Zpracování osobních údajů pojištěného/pojistníka 
12.1. 
Zpracování osobních údajů v souvislosti s pojistnou smlouvou 
12.1.1. 
Osobní údaje pojištěného/pojistníka ve smyslu § 4 odst. a) zákona 
číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon 
o ochraně osobních údajů“), (vyjma citlivých), jež pojištěný/pojistník 
poskytl pojistiteli v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy nebo které 
pojistitel získal jiným zákonným způsobem, popřípadě které vytvořil 
zpracováním údajů takto získaných, budou pojistitelem nebo jím 
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pověřeným 
zpracovatelem (Bankou) zpracovávány za účelem využívání těchto 
osobních údajů v rámci předmětu podnikání pojistitele, tj. k činnostem 
přímo nebo nepřímo souvisejícím s pojišťovací či zajišťovací činností. 
Osobní údaje pojištěného/pojistníka je pojistitel oprávněn v nezbytném 
rozsahu předávat ve smyslu § 27 zákona o ochraně osobních údajů do 
jiných států za účelem zajištění. Pojistitel bude zpracovávat osobní 
údaje pojištěného/pojistníka uvedeným způsobem v rozsahu 
požadovaném pojistnou smlouvou, a to po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění všech práv a povinností plynoucích z pojistného 
závazkového vztahu.  
12.1.2. 
Osobní údaje pojištěného/pojistníka je pojistitel v uvedeném rozsahu 
a za uvedeným účelem oprávněn zpracovávat i bez výslovného 
souhlasu těchto osob.  
12.2. 
Pojištěný/pojistník uzavřením pojistné smlouvy uděluje pojistiteli 
souhlas k získávání údajů o jeho zdravotním stavu prostřednictvím 
smluvních lékařů pojistitele v souladu s § 67b odst. 10 zákona číslo 
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění, a tímto opravňuje 
všechny dotazované lékaře, ústavy, zdravotnická zařízení a zdravotní 
pojišťovny tyto informace, a to i po jeho smrti, pojistiteli sdělovat.  
12.3. 
Souhlas se sdílením osobních údajů ve skupině 
12.3.1. 
Pojištěný/pojistník dále souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje 
(maximálně však v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, 
rodné číslo, kontaktní spojení, údaje charakterizující bonitu 
a důvěryhodnost pojištěného/pojistníka) byly pojistitelem a každým 
dalším Správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi 
předávány, za účelem zkvalitnění péče o pojištěného/pojistníka, 
provádění Marketingových činností, informování ostatních Správců 
o bonitě a důvěryhodnosti pojištěného/pojistníka a analyzování těchto 
údajů. Pojištěný/pojistník souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho 
osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od 
udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let od ukončení posledního 
smluvního nebo jiného právního vztahu, s kterýmkoli ze Správců. 
12.3.2. 
Souhlas pojištěného/pojistníka dle článku 12.3.1. těchto pojistných 
podmínek je účinný pouze ve vztahu k pojištěnému/pojistníkovi, který 
smluvní vztah nebo dodatek k existujícímu smluvnímu vztahu 
s pojistitelem, jejichž nedílnou součástí jsou tyto pojistné podmínky, 
uzavře, nejdříve v den účinnosti těchto pojistných podmínek. Pro 
pojištěného/pojistníka, který podepsal, odmítl podepsat či odvolal 
obdobný souhlas již dříve, zůstává právní režim souhlasu jím 
uděleného, odmítnutého či odvolaného změnou pojistných podmínek 
nedotčen. 

12.3.3. 
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný 
a pojištěný/pojistník je oprávněn jej kdykoliv odvolat ve vztahu 
k jakémukoli Správci. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně 
vůči pojistiteli. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud obecně 
závazný právní předpis nestanoví jinak. 
12.4. 
Pojištěný/pojistník je povinen případnou změnu zpracovávaných 
osobních údajů nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. 
12.5. 
Osobní údaje o pojištěném/pojistníkovi jsou zpracovávány v rozsahu, 
v jakém je pojištěný/pojistník poskytl v souvislosti (a) se žádostí 
o smluvní či jiný právní vztah, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným 
právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo (c) které 
Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními 
předpisy, za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu 
pojištěného/pojistníka, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění 
smlouvy, (iv) ochrana životně důležitých zájmů pojištěného/pojistníka, 
(v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv Správce, 
příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na 
základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání 
jména, příjmení a adresy pojištěného/pojistníka za účelem nabízení 
obchodu a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
12.6. 
Pokud pojištěný/pojistník písemně požádá pojistitele, má právo 
v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních 
údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních 
údajů, o příjemcích těchto údajů a Správcích. Pojištěný/pojistník je dále 
oprávněn požádat pojistitele o opravu osobních údajů, zjistí-li, že 
některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají 
skutečnosti. Pokud pojištěný/pojistník zjistí nebo se domnívá, že 
Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života pojištěného/pojistníka nebo v rozporu 
s právními předpisy, je oprávněn požadovat, po pojistiteli vysvětlení, 
respektive je oprávněn požadovat, aby pojistitel odstranil takto vzniklý 
závadný stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce 
má pojištěný/pojistník právo obrátit se v případě porušení povinností 
Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění 
opatření k nápravě. 
12.7. 
Pro účely článku 12 se rozumí: 
 Správcem pojistitel, Société Générale SA, B 552 120 222, 

společnost založená a existující podle práva Francouzské 
republiky, se sídlem na adrese 29, Boulevard Haussmann, 75009 
Paris (SG), Členové FSKB a Osoby ovládané SG; 

 Marketingovou činností soubor činností, jejichž účelem je 
informování pojištěných/pojistníků o produktech a službách 
Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či 
pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to 
i prostřednictvím elektronické pošty; 

 Členy finanční skupiny Banky (Členy FSKB) zejména Komerční 
banka, a. s. IČ: 45317054 (Banka), Investiční kapitálová společnost 
KB, a. s., IČ: 60196769; Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., 
IČ: 60192852; Penzijní fond Komerční banky, a. s., IČ: 61860018; 
ESSOX s. r. o., IČ: 26764652, a další subjekty, v nichž Banka má či 
nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu 
na jejich základním kapitálu; 

 Osobami ovládanými SG subjekty, které SG ovládá a které zároveň 
buď (i) mají či nabudou majetkovou účast na subjektech se sídlem 
na území České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu 
na jejich základním kapitálu, nebo (ii) mají sídlo na území České 
republiky. Pokud je takovým subjektem Člen FSKB, je tento subjekt 
uveden ve výčtu Členů FSKB. 

Článek 13 - Doručování 
13.1. 
Pojistník je povinen pojistiteli oznámit bez zbytečného odkladu změnu 
adresy trvalého pobytu nebo korespondenční adresy. 
13.2. 
Veškerá sdělení, oznámení a žádosti týkající se pojištění musí být 
učiněna písemnou formou v českém jazyce a jsou účinná jejich 
doručením druhé smluvní straně. 
13.3. 
Smluvní strany jsou povinny zasílat si písemnosti prostřednictvím 
držitele poštovní licence na předem dohodnutou nebo poslední známou 
adresu druhé smluvní strany. Písemnosti určené pojistníkovi, 
pojištěnému nebo oprávněným osobám může pojistitel předávat těmto 
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osobám rovněž do vlastních rukou prostřednictvím svého zaměstnance 
či jiné jím pověřené osoby. 
13.4. 
Nebyl-li adresát písemnosti zastižen a nevyzvedl si písemnost, která 
byla uložena u držitele poštovní licence, ve stanovené dodací lhůtě 
(15 dnů), považuje se poslední den této lhůty za den doručení 
písemnosti adresátovi, i když se o jejím uložení nedozvěděl. 
13.5. 
Odmítne-li adresát písemnost přijmout, považuje se písemnost 
za doručenou dnem, ve kterém bylo její přijetí odmítnuto. 
13.6. 
Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by o této skutečnosti 
informoval pojistitele, je písemnost doručena dnem, kdy byla zásilka 
pojistiteli vrácena jako nedoručitelná. 

Článek 14 - Adresa pro korespondenci 
Adresa pro zasílání korespondence je Komerční pojišťovna, a. s., 
Palackého 53, 586 01 Jihlava nebo příslušná pobočka Komerční 
banky, a. s., která je hlavním kontaktním místem pro vyřizování 
záležitostí spojených s tímto pojištěním. 

Článek 15 - Řešení sporů 
V případě stížnosti je možné se obrátit na Komerční pojišťovnu, a. s., 
Klientský servis, Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8, případně 
na Ministerstvo financí ČR. 

Článek 16 - Změna pojistných podmínek 
16.1. 
Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu pojistných podmínek. Případnou 
změnu pojistných podmínek je pojistitel povinen písemně oznámit 
pojistníkovi nejméně 12 týdnů před výročním dnem počátku pojištění. 
Změna pojistných podmínek je účinná pro následující pojistné roky od 
následujícího výročního dne pojištění. 
16.2. 
V případě souhlasu s novými pojistnými podmínkami je pojistník 
povinen tento svůj souhlas oznámit pojistiteli ve lhůtě 4 týdnů od data 
obdržení oznámení. Pokud pojistník v této lhůtě souhlas neudělí nebo 
pojistnou smlouvu v této lhůtě nevypoví, má pojistitel za to, že pojistník 
se změnou pojistných podmínek nesouhlasí, a pojistnou smlouvu na 
další pojistnou dobu neobnoví v souladu s čl. 5.2. 
 

Informační povinnost podle § 66 zákona o pojistné smlouvě: 
A. Daně 
V případě úmrtí pojištěného není pojistné plnění předmětem daně 
z příjmu (§ 4, odst. 1, písm. l zákona o daních z příjmů). 
B. 
Informace o dalších skutečnostech, na které dopadá informační 
povinnost pojistitele dle § 66 zákona o pojistné smlouvě, jsou obsaženy 
přímo v textu těchto pojistných podmínek. 
 


