
INFORMACE
O PRODUKTU, SOLID BAGGAGE INSURANCE
Účelem tohoto přehledu pojistného je pomoci vám porozumět krytí, které va e poji tění poskytuje. Podrobně objasňuje klíčové prvky, benefity, omezení a
vyloučení, i přesto si v ak pro úplný popis podmínek poji tění musíte přečíst plán, jakékoli poznámky a pojistné v plném znění.
ě popsány úrovně krytí a a spoluúčasti platné pro va e poji tění.
Tento přehled poji tění není součástí úplného znění poji tění.

Pojistné benefity



ění zavazadel trvající déle ne 2 hodiny

Plán benefit

Po 2 hodinách

Zpracování osobních údajů společností
Solid Insurance v souladu s nařízením
o ochraně dat

Po 4 hodinách

ČO: 516401-

Přehledu pojistného

Spoluúčast

ění zavazadla

Právním subjektem odpově
dat je společ

Po 6 hodinách
Oddíl B: Ztracené
ukradené zavazadlo
Ztracené
nebo
zavazadlo
z toho v hotovosti

zpracování dat probíhalo bezpečně a v souladu s platnými zákony
a př edpisy.

nebo

Shromažďování osobních údajů

ukradené
max.

ění zavazadel máte nárok, pokud máte trvalé
ě
v jedné ze zemí Evropské unie (EU) nebo Evropského
hospodářského prostoru (EHP). Mezi země, ve kterých toto cestovní
poji tění neplatí, patří: Chorvatsko.
ění kryje v echny cesty po celém světě po dobu maximálně 30
dní.

Omezení
V případě kráde e z kufru zamčeného motorového vozidla, člunu
nebo podobného dopravního prostředku je maximální v e náhrady
na poji těnce. To neplatí, dojde-li k odcizení ze sejfu /
bezpečnostní schránky nebo z bezpečně uzamčené úschovny
zavazadel. Hotovost nebo obdobné prostředky jsou kompenzovány
v maximální v i
.

Všeobecná kritéria pro vyřazení
ění se nevztahuje na zapomenutý nebo ztracený
majetek/zavazadla, elektroniku, fotoaparáty, perky, surfová prkna a
jiný majetek náchylný ke
čených motorových vozidel,
člunů nebo podobných dopravních prostředků.

Vyřizování pojistných událostí
V případě pojistných událostí prosím kontaktujte společnost Intana
Assist e-mailem na claimsEU@intana-assist.com
Uveďte prosím va e jméno, číslo pojistné smlouvy a důvod va
dosti o plnění.

1812 FoE Bagage CZ

Zrušení pojištění a vrácení peněz
ění s dohodnutou dobou platnosti v délce jednoho měsíce
nebo
prodeji finančních slu eb na dálku.
ěnec přeje vyu t svého práva odstoupit od smlouvy
v rámci zákona o prodeji finančních slu eb na dálku / podomním
prodeji u poji tění, které bylo
měsíc, musí uvědomí společnost Solid nebo jejího zástupce do 14

E

kalendářních dnů od data uzavření smlouvy. Pokud jste necestovali
a nebyly uplatněny dné nároky na plnění, budou po odečtení
příslu ných správních poplatků finanční prostředky vráceny. Po
uplynutí tohoto období nebude za zru ení vyplacena
dná
náhrada, stejně tak nebude provedeno dné vracení peněz za
návrat před termínem.

Stanete-li se zákazníky nebo projevíte-li zájem stát se zákazníky
společ
poskytnutí určitých
osobních údajů (jméno, adresa, číslo sociálního zabezpečení, emailová adresa, telefonní číslo, informace o zaměstnání atd.). Tyto
údaje získáváme př ímo od
např íklad jiné společnosti v rámci skupiny, někteř í z
partnerů
ť ovací makléř
ěstnavatel. Údaje
mohou být také získávány či doplňovány a
vládních záznamů či jiných soukromých a veř ejných dokladů.
Společnost Solid Insurance mů
hovory, ukládat e-mailovou komunikaci č
interakce a komunikaci se společností Solid Insurance.

Účel
Společ
uvedené účely. Zpracování je nezbytné pro následující účely.
Příprava a správa smluv
Hlavním účelem zpracování osobních údajů společností Solid
ďování, ověř ování a registrace osobních údajů
př ed
uzavř ením
smlouvy
s vámi
jako
zákazníkem
nebo dokumentace, správa a plnění uzavř
smluvního vztahu se společ
osobní údaje nezů
ř i měsíce. Osobní údaje
ukládáme na dobu, kterou potř ebujeme k
s
souladu se zákonnými promlčecími lhůtami.
Dodržování závazků plynoucích ze zákona a dalších regulačních
ustanovení či regulačních rozhodnutí
V souvislosti s
čnostmi provádí společnost
Solid Insurance zpracovávání osobních údajů za účelem plnění svých
zákonných povinností a
čních ustanovení či
regulačních rozhodnutí. Osobní údaje se uchovávají v souladu
s platnou legislativou.
Př íklady zpracování zahrnují:
(i)
zpracování osobních údajů za účelem plnění
ů v souladu s účetními př edpisy,
(ii)
zpracovávání osobních údajů v souvislosti
ňovým úř adů
orgánů
ům činným v trestním ř ízení,
čním kontrolním orgánům a
ř adům.

Postal adress Solid Försäkring, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg, Sweden Phone +46 771 113 113 Fax +46 42 38 20 80
mail info@solidab.se Website www.solidab.com

Tržní a zákaznické analýzy
Osobní údaje jsou také zpracovávány v
a zákaznických analýz jako základ marketingu a rozvoje
obchodování s
ů Solid Insurance pro její
zákazníky. Data jsou také zpracovávána pro účely nezbytné
v průběhu bě
ť ovnictví, např íklad k výpočtu
pojistného, statistikám a prevenci pojistných událostí. Osobní údaje
mohou být rovně
poskytování
ť
blokování
k cílení př ímé reklamy a nabídek. Osobní údaje se uchovávají
v souladu s platnou legislativou.

Zpracovávání
osobních
údajů
jiným
subjektem než společností Solid Insurance
Zpracovávání osobních údajů mů
rámci platných pravidel
o důvěrnosti a
ěry provádě
společnostmi Skupiny a společnostmi, s
Skupina spolupracuje
př
ř íklad př i vypoř ádávání pohledávek,
ť ování, vytvář ení nejrůzně
Právním základem pro zpracování je plnění dohod společností Solid
Insurance nebo jednání v rámci oprávněných zájmů společnosti
Solid Insurance. Osobní údaje se uchovávají v souladu s platnou
legislativou.

Předávání údajů do třetích zemí
V některých př ípadech mů
čnost Solid Insurance př evést
osobní údaje do zemí mimo EU/EHP (tzv. tř etí země) a zahraničních
organizací. V takovém př ípadě podnikne společnost Solid Insurance
př iměř ené kroky k
ění bezpeč
údajů s př iměř enou úrovní ochrany srovnatelnou se stejnou úrovní
ochrany, jaká je poskytována v EU a EHP.

Vaše práva
Jste oprávněni získávat informace o
údajů společností Solid Insurance a máte tedy právo:
a)
b)
c)

Dotazy ke zpracovávání osobních údajů
S dotazy týkajícími se zpracovávání osobních údajů se prosím
obracejte na společnost Solid Insurance:
Pověř enec pro ochranu osobních údajů ve společnosti Solid
Insurance
Telefon:
042-38 21 00
E-mail:
DPO@solidab.se
Adresa:
Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

získávat výpisy z registrů,
či neúplných informací,
ění osobních údajů nebo omezení jejich

zpracovává-li společnost Solid Insurance osobní údaje ve
shodě s dohodami či souhlasem, mů
čitých podmínek
osobní údaje poskytnuté společnosti Solid Insurance od
společnosti Solid Insurance získat spolu s oprávněním jejich
př ímého př evedení k jiným správcům osobních údajů, pokud
ř enositelnost dat).

či námitky v souladu s
bude společnost Solid Insurance individuálně vyhodnocovat.
V př ípadě
či námitky vznesené v souvislosti s
uvedeným se prosím obracejte na pověř ence pro ochranu osobních
údajů ve společnosti Solid Insurance.

ř ad pro ochranu údajů
Box 8114
SE-104 20 Stockholm
zpracovávání osobních údajů ve společnosti
Solid Insurance naleznete na webových stránkách: www.solidab.se

Stížnosti
V případě, e na e slu ba nesplňuje va e očekávání, vás dáme,
abyste nás písemně kontaktovali a podali st nost. Va
ě potvrdíme, vysvětlíme vám, jak s ní budeme nakládat a
sdělíme vám, co máte dělat. O průběhu va st nosti vás budeme
informovat.

Intana
c/o Solid Insurance
Sussex House
Perrymount Road
Haywards Heath
West Sussex
RH16 1DN
United Kingdom
claimsEU@intana-assist.com

Pojišťovna
Solid Insurance (Solid Försäkringsaktiebolag)
ům: +46 (0)771 113 113
E-mail: kunder@solidab.se
Webová stránka: www.solidab.com
IČ 516401-8482

Blokování přímého marketingu

ťovací společnost se sí
čním úřadem (číslo jednací: 401229)

Na společnost Solid Insurance se mů
o blokování př ímého marketingu (tzv. blokování korespondence
zpracovávány pro marketingové účely a nebudou vám zasílány
blokování musí být společnosti
Solid Insurance př edány prostř
ům na
telefonním čísle 0771-mailové adresy:
kunder@solidab.se

Profilování a zpracovávání
oprávněného zájmu

na

ř ady pro ochranu

ů
údajů.

ě na

zpracování,
d)
e)

zpracovávání osobních údajů
vyhodnocení určitých
osobních charakteristik fyzické osoby, zejména pro analýzu či
př edvídání např íklad finanční situace, osobních preferencí, zájmů
apod. dané fyzické osoby. Profilování společnost Solid Insurance
ř íklad k provádění analýzy zákazníků pro marketingové
účely. Profilování máte právo zamezit v př ípadech týkajících se
profilování pro marketingové účely.

ění pojistné smlouvy naleznete ve
smluvních podmínkách.

základě

V konkrétních př ípadech máte právo zamezit profilování
a zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu
společnosti Solid Insurance. Profilování př edstavuje automatické

E
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