Předsmluvní informace k pojištění financovaného předmětu

Raiffeisen – Leasing, s.r.o. (dále také jen „Poskytovatel“) nabízí zájemci o pojištění financovaného předmětu (dále jen „Zájemce“)
možnost uzavřít pojištění formou přistoupení do rámcových pojistných smluv, které má uzavřené s následujícími subjekty:

UNIQA pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6,

Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno

Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
(dále jen jednotlivě „Pojišťovna“).
Volba Pojišťovny závisí v konkrétním případě vždy na druhu financovaného předmětu.
Zájemce má možnost jako pojištěný přistoupit do pojištění sjednaného v rámcové pojistné smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem
a Pojišťovnou. Pojistníkem je v tomto smluvním vztahu Poskytovatel. V případě přistoupení do pojištění Zájemci
nepřísluší nakládat s pojištěním bez souhlasu pojistníka, v tomto případě Poskytovatele (tzn., že veškeré žádosti o změnu nebo o
ukončení pojištění bude Zájemce řešit výhradně prostřednictvím Poskytovatele). Povinnost Zájemce hlásit pojistnou událost přímo
Pojišťovně a zároveň Poskytovateli není výše uvedeným dotčena.
Nejedná-li se o pojištění ke spotřebitelskému úvěru, má Zájemce možnost sjednat si pojištění individuálně a
nezávisle na Poskytovateli. Takto individuálně sjednané pojištění musí odpovídat požadavkům na pojištění pro předmět
financování dle finanční smlouvy sjednané s Poskytovatelem. V případě, že by si Zájemce nesjednal individuální
pojištění financovaného předmětu řádně a včas je Poskytovatel oprávněn v nezbytném rozsahu pojistit
financovaný předmět sám; povinnost Zájemce k úhradě částky pojistného Poskytovateli není tímto dotčena.
Pojistné je z pravidla zahrnuto do splátky za financovaný předmět, kterou hradí Zájemce v případě uzavření finanční smlouvy
Poskytovateli. Pojistné hradí Poskytovatel Pojišťovně jako pojistník.
Mezi rozsahem pojistného krytí a výší pojistného není rozdíl v případě, že si Zájemce sjedná pojištění současně s pořízením
financovaného předmětu nebo do pojištění přistoupí kdykoliv později během trvání finanční smlouvy vztahující se k předmětu
financování.
V některých případech jednání o pojištění může být Poskytovatel zastoupen makléřem. V takovém případě jedná makléř jako
zástupce pojistníka, tzn. Poskytovatele, a zastupuje jeho zájmy.
Stížnosti týkající se pojištění financovaného předmětu řeší Poskytovatel. Zájemce se může se stížností obrátit na Poskytovatele
kterýmkoliv z následujících způsobů:

písemně na adresu sídla Poskytovatele: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 78

e-mailem na adresu: rl@rl.cz

osobně na adrese sídla Poskytovatele (viz výše) nebo na kterékoliv pobočce Poskytovatele (adresy zveřejněny na
webových stránkách společnosti)

datovou schránkou: ID datové schránky x3cv8at
Se stížností se Zájemce může také obrátit na Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 18, 115 03 Praha 1,
např. prostřednictvím elektronického formuláře na adrese www.cnb.cz/ nebo na tel.: 800 160 170.
Pro případné mimosoudní řešení sporů je příslušným orgánem Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
www.coi.cz. V případě soudního řešení sporů je příslušným orgánem místně příslušný obvodní soud.
Předsmluvní informace a informace o pojistném produktu jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele – společnosti
Raiffeisen - Leasing, s.r.o.: www.rl.cz. Příslušné pojistné podmínky, Informace pro klienta, Informační dokument o pojistném produktu
a informace o zpracování osobních údajů k rámcovým pojistným smlouvám jsou k dispozici na webových stránkách dané pojišťovny
(konkrétní odkaz na příslušné stránky jednotlivých pojišťoven naleznete rovněž na www.rl.cz).
Zájemce bere na vědomí, že tyto Předsmluvní informace k pojištění financovaného předmětu jsou nedílnou součástí Kalkulace
financování a Zaznamenání potřeb zájemce pro pojištění financovaného předmětu.
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