Obchodní podmínky
Základní pojmy
Zprostředkovatel - společnosti Český obchodní servis, s.r.o., se sídlem Stavbařů 32, 434 01 Most,
IČ: 286 93 370, zapsána v obchodní rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 27133, zapsána do registru ČNB pod číslem 202826PA, provozovatel internetového portálu
www.inpojisteni.cz.

Zájemce – právnická nebo fyzická osoba, která má zájem uzavřít pojistnou smlouvu prostřednictvím
Zprostředkovatele.

Pojistitel – právnická osoba, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování
pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví. Pojistitelem ve smyslu těchto obchodních
podmínek může být kterákoliv z uvedených pojišťoven:

AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem: Na Pankráci 322,26, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 27182461,
zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577,
Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 47115971,
zapsána …
AXA pojišťovna a.s., se sídlem: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 28195604,
zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12826,
AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ:
61859524, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2831,
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem: Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2 – Nové
Město, IČ: 25080954, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
4327,
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem: Pobřežní 665/23,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 63998530, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3433,
Česká pojišťovna a.s., se sídlem: Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, 532 18
Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567,
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 –
Michle, IČ: 61860701, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.
2979,

ERV pojišťovna, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 49240196,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969,
Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 – Vinohrady, IČ:
61859869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ:
46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742,
ING pojišťovna, a.s., se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 25703838,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5603,
Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 63998017,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362,
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00
Praha 8 – Karlín, IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1897,
MetLife pojišťovna a.s., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1 – Nové Město, IČ: 25114344,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4611,
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Nám. Republiky 115,
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 47452820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 855,
Servisní pojišťovna a.s., se sídlem Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín - Louky, IČ: 25345150, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1464,
Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ:
60197501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591,
Triglav pojišťovna, a.s., se sídlem Novobranská 544/1, 602 00 Brno-město, IČ: 25073958,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365,
UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6 - Vokovice, IČ:
49240480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012,
Wüstenrot pojišťovna a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 – Nusle, IČ:
28400682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
14328,
Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 –
Nusle, IČ: 25720198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 5696

Všeobecné informace
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Český obchodní servis, s.r.o., (dále jen
„Zprostředkovatel“), upravují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi
Zprostředkovatelem a Zájemcem v souvislosti se zprostředkováním pojištění pro Zájemce
prostřednictvím srovnávače pojištění www.inpojisteni.cz.
Uvedené právní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných
událostí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Znění všeobecných obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

Vznik a zánik pojištění
Zprostředkovatel pojištění je na základě oprávnění ČNB způsobilý předkládat návrhy na uzavření
pojistných smluv, provádět přípravné práce směrující k uzavření pojistné smlouvy a uzavírat pojistné
smlouvy jménem pojišťovny.
Podle zadaných údajů od Zájemce sestaví Zprostředkovatel Návrh na uzavření pojistné smlouvy, který
zašle Zájemci elektronickou cestou.
Práva a povinnosti vyplývající z vybraného pojištění jsou obsažena v pojistných podmínkách pro
pojištění, jež zpravidla tvoří všeobecné pojistné podmínky pro pojištění, zvláštní pojistné podmínky,
smluvní ujednání, dodatky pojistných smluv apod. Zde jsou také upravena jednotlivá pojistná rizika,
doba platnosti, způsob zániku pojištění, atd.
Český obchodní servis, s.r.o., provozovatel srovnávače www.inpojisteni.cz, neúčtuje žádné poplatky
za sjednání pojištění.
Pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů
odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy
mu byly sděleny pojistné podmínky.
Zodpoví-li pojistník nebo pojištění při uzavírání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti
nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel
právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém nebo úplném zodpovězení dotazů by
pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy
takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.
Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má za těchto podmínek i pojistník, jestliže
pojistitel nebo jim zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně odpověděl jeho písemné dotazy
týkající se sjednávaného pojištění.

Závěrečná ustanovení
Případné stížnosti můžete podat na korespondenční adresu Zprostředkovatele nebo mailem na
info@inpojisteni.cz
– jemu odpovídající formou, prostřednictvím reklamačního formuláře
zveřejněného na webových stránkách www.inpojisteni.cz. Stížnosti se vyřizují písemnou formou,
pokud se zprostředkovatel a zájemce nedohodli jinak.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.10.2013. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo
změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

