pojištění právní asistence
AXA ASSISTANCE
Občanské sdružení řidičů CZ, o.s.
Rozsah pojištění
Pojištění právní asistence řidiče se vztahuje na všechny pojištěné situace – pojistná nebezpečí, které
nastanou pojištěnému v době trvání pojištění při řízení jakéhokoli motorového vozidla, pokud pojištěný
řídí vozidlo s příslušným řidičským oprávněním a je k jízdě s vozidlem oprávněn vlastníkem vozidla, resp.
jeho provozovatelem. Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že vozidlo musí být řízeno v době
pojistné události pojištěným.
Vozidlem se rozumí motorové vozidlo (moped, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, osobní automobil, autobus,
nákladní automobil bez ohledu na jeho hmotnost), dále tramvaj, trolejbus a metro.
Nabízíme následující varianty pojištění v závislosti na rozsahu pojistných nebezpečí:
1. Varianta pojištění právní asistence řidiče s pracovním právem - 1900,-Kč ročně :

2. Varianta pojištění právní asistence řidiče bez pracovního práva - 1200,-Kč ročně :

Pojistitel poskytne pojistné plnění do celkové výše 500 000 Kč, tento roční limit pojistného plnění se vztahuje
na pojistné události každého jednotlivého pojištěného, které nastanou v průběhu pojistného období (1 rok).
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo v době trvání pojištění,
tj. neřeší spory či situace, které vznikly před počátkem pojištění.
Dokumenty ke stažení

: http://soubory.proridice.eu/?dir=/AXA

Sjednání pojištění online : http://formulare.proridice.eu/moje/axa.htm

www.axa-assistance.cz

www.sdruzeniridicu.cz

www.proridice.eu

Sjednání pojištění právní asistence řidiče
u AXA ASSISTANCE prostřednictvím Sdružení řidičů CZ, o.s.
Se sídlem Praha 5, Běhounkova 2302/1, 158 00
IČO – 22834010
www.sdruzeniridicu.cz
Jméno

……………………………

Příjmení ……………………………….
Číslo OP ………………….

Datum narození ………………….. (dd.mm.rrrr)
Rodné číslo ……………………….

RČ slouží jako identifikátor pojištěného u operátora AXA ASSISTANCE

Bydliště :
Ulice ……………………………………… číslo ………………….
město ………………………………………………….

PSČ ……………

Přechodné bydliště – Korespondenční adresa :
Ulice ………………………………………. číslo ………………….
město ………………………………………………….

Telefon

……………………………….

e-mail

……………………………………

PSČ ……………
Kontaktní telefon pro asistenci
e-mail musí existovat, na něj Vám přijdou informace

NICK člena Sdružení řidičů CZ, o.s. …………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sjednávám právní asistenci řidiče :
- Právní asistence řidiče (EU) bez pracovního práva
- 1200,-Kč ano / ne
- Právní asistence řidiče (EU) s pracovním právem
- 1900,-Kč ano / ne
Pojistné zaplatím z účtu ………………………….. s VS ……………………….

Pojištění bude sjednáno až po připsání částky
na účet Sdružení řidičů CZ, o.s. číslo : 2600053041/2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pojistná částka je na roční pojistné, v případě ukončení smlouvy je nutno podat
výpověd 7 týdnů před ročním výročím smlouvy.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Podepsáním tohoto souhlasu uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Sdružení řidičů CZ, o.s., jakožto správci,
případně další třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího
marketingového zpracování, tj. nabízení služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
prostředků elektronické komunikace dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním
údajům a další práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb.. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji
dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Souhlasím s poskytnutím těchto
osobních údajů pojišťovně AXA ASSISTANCE v rámci pojištění.

Dne :

podpis :

