
POJIŠTĚNÍ INTERNETOVÝCH RIZIK 
Přihláška do pojištění a Informace pro klienta 

Číslo pojistné smlouvy 8068213018 Varianta Family
================================================================================================= 

Přihláška do POJIŠTĚNÍ INTERNETOVÝCH RIZIK
pro Vodafone Czech Republic a.s.
==============================================================================================================
vystavené na základě pojistné smlouvy o pojištění č. 8068213018 
mezi Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Praha - Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka 6064 B, jako pojistníkem 
a 
ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, Pardubice, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02, 
Česká republika, IČ: 45534306, zapsanou v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, jako pojistitelem_______________ 
Pojištěný: 
Jméno a příjmení ......................................................................................................................................... 
Rodné číslo ..................................................................... (u cizích státních příslušníků datum narození) 
Pojištění, které je sjednáno s ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu, se řídí pojistnou smlouvou č. 8068213018, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění internetových rizik VPP PIR 2016 a příslušnými ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů. 
Doba trvání pojištění: Počátek pojištění je následující den po podpisu této přihlášky. 
Konec pojištění: Pojištění sjednané na základě této přihlášky zanikne: 
a) v případě že napotřetí neproběhne platba ve prospěch Vodafone Galerie (jejímž provozovatelem je společnost Vodafone 
Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ 25788001) ze strany pojištěné osoby, dojde k zániku 
příslušného jednotlivého pojištění posledním dnem kalendářního měsíce, kdy měl proběhnout třetí pokus provedení platby; 
c) v ostatních případech dle uzavřené pojistné smlouvy a příslušných VPP. 

====================================================================================== 
Co produkt obsahuje: 

====================================================================================== 
Pojištění internetových rizik Vám nabízí pojištění právní ochrany a pojištění finančních ztrát pro případy 
nebezpečí, které souvisí s používáním internetu a prováděním bezhotovostních plateb. Mimo to pojištění zahrnuje 
i asistenční služby. Pojištění poskytuje ochranu a pomoc v následujících případech: 
 

  

Nákup zboží na internetu 50 000 Kč 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně

Zneužití platební karty 30 000 Kč 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně

Zneužitím identity na internetu 100 000 Kč 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně

Poškozením pověsti na internetu Není* 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně

* Limit 50 000 Kč na odstranění či znesnadnění přístupu k negativním informacím o klientovi na internetu

Rozsah služeb

Nákup zboží na internetu

Zneužití platební karty 

Zneužitím identity na internetu

Poškozením pověsti na internetu

Územní platnost

Nákup zboží na internetu

Zneužití platební karty 

Zneužitím identity na internetu

Poškozením pověsti na internetu

IT Asistence

Svět

Family
pojištění pro celou rodinu

Právní ochrana
(limit na rok) IT Asistence

Právní konzultace
(telefon, e-mail) 

Finanční náhrada
(limit na PU)

Při špatném dodání nebo nedodání zboží zakoupeného na internetu provedeme reklamační řízení pro 
zajištění správného dodání zboží. V případě neúspěšného vyřízení reklamace vám zaplatíme vzniklou škodu.

Při zneužití platební karty vám pomůžeme získat zpět odcizenou finanční částku, případně vám poskytneme 
finanční náhradu za vzniklou škodu.

Vznikne-li zneužitím identifikačních údajů na internetu finanční škoda, pomůžeme vám získat zpět odcizenou 
finanční částku nebo zajistíme zrušení neoprávněného závazku, případně vám uhradíme vzniklou finanční 
škodu

Když dojde k poškození vaší pověsti na internetu nebo sociálních sítích, provedeme opatření k zamezení 
šíření negativních informací. Pomůžeme vám také odhalit zdroj
šíření a domoci se omluvy.

Státy EU, Austrálie, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Norsko, Nový Zéland, Švýcarsko a USA

V případě, že budete mít problém s výpočetní technikou, nainstalovanými programy, internetem či elektronikou (digitální kamera, telefon, set-top-box, DVD apod.), 
poskytneme vám telefonickou konzultaci nebo se vzdáleně připojíme k vašemu počítači a problém vyřešíme..)

Navíc vám v případě soudního sporu uhradíme soudní náklady (advokáta, soudní, správní či jiné poplatky, odměnu znalce apod.).



POJIŠTĚNÍ INTERNETOVÝCH RIZIK 
Přihláška do pojištění a Informace pro klienta 

Číslo pojistné smlouvy 8068213018 Varianta Family
====================================================================================== 

Pojištěné osoby: 
Pojištění ve sjednané variantě „Family“ se vztahuje na pojištěného výslovně uvedeného v této přihlášce a 
všechny další osoby, které s pojištěným v době vzniku pojistné události žijí ve společné domácnosti. 
====================================================================================== 

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat. 
Pojištění nákupu zboží prostřednictvím internetu se vztahuje výhradně na zboží, které bylo zakoupeno jako nové 
prostřednictvím internetu od prodávajícího se sídlem nebo bydlištěm v Evropské unii, Austrálii, Islandu, Izraeli, 
Japonsku, Kanadě, Norsku, Novém Zélandu, Švýcarsku a USA. 
Na finanční náhradu za utrpěnou finanční ztrátu v důsledku nákupu zboží prostřednictvím internetu vzniká nárok až poté, když 
se reklamační řízení prostřednictvím právní ochrany nepodaří úspěšně vyřešit do 3 měsíců od chvíle, kdy pojistitel obdržel 
veškeré podklady, které si k řešení pojistné události vyžádal. 
V případě zneužití identity pojištěného na internetu pojistitel uhradí pojištěnému utrpěnou finanční ztrátu jen za předpokladu, že 
se nepodařilo pomocí poskytnuté právní ochrany dosáhnout náhrady utrpěné škody do 3 měsíců od chvíle, kdy pojistitel 
obdržel veškeré podklady, které si k řešení pojistné události vyžádal. 
V případě, že pojistitel při šetření škodné události vyhodnotí vyhlídky právní ochrany jako nedostatečné nebo nepodložené 
oznámí tuto skutečnost neprodleně pojištěnému. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká nárok na pojistné plnění. 
V takovém případě má pojištěný možnost domáhat se právní ochrany na vlastní náklady. V případě že uspěje, pojistitel mu k 
tomu poskytne pojistné plnění v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami. 
Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na 
pojistné plnění. Společné výluky jsou obsaženy ve VPP PIR 2016 v článku nazvaném Výluky z pojištění, ostatní potom v 
částech, kterými jsou jednotlivá pojištění upravena. 
Odchylně od čl. 15 VPP PIR 2016 se pro pojištění sjednané na základě této přihlášky, sjednává limit pojistného plnění pro 
zneužití platební karty ve výši 30 000 Kč za jednu pojistnou událost. 
Odchylně od čl. 8 VPP PIR 2016 se pro pojištění sjednané na základě této přihlášky ujednává, že pojištění se vztahuje i na 
spory mezi pojistníkem a pojištěným.  
====================================================================================== 

Rozsah pojištění 
====================================================================================== 
Nákup zboží prostřednictvím internetu 
Pojištění se vztahuje na případy nedodání, částečného dodání nebo neúplného dodání zboží zakoupeného prostřednictvím 
internetu u provozovatele internetového obchodu. V případě pojistné události poskytne pojistitel právní ochranu a odbornou 
pomoc (zejména při reklamačním řízení) a uhradí případnou finanční náhradu škody za utrpěnou finanční ztrátu za objednané 
zboží až do výše 50 000 Kč. 
Zneužití identity pojištěného prostřednictvím internetu 
Pojištění se vztahuje na podvodné jednání třetí osoby, spočívající v neoprávněném použití identifikačních či autorizačních údajů 
pojištěného na internetu, v jehož důsledku vznikla pojištěnému finanční ztráta. Může se jednat zejména o: 

• zneužití jména, rodného čísla, osobních dokladů, adresy, tel. čísla, emailu, IP adresy, hesla, IBAN apod. podvodné 
půjčky, nákupy apod. 

V případě pojistné událost poskytne pojistitel právní ochranu a případnou finanční náhradu za utrpěnou finanční ztrátu až do 
výše 100 000 Kč. 
================================================================================================= 
Neoprávněné použití platební karty 
Pojištění se vztahuje na neoprávněné použití platební karty pojištěného, v jehož důsledku vznikne pojištěnému finanční ztráta. 
Může se jednat zejména o: 

• výběr hotovosti z bankomatu třetí osobou z účtu pojištěného bez vědomí či svolení pojištěného, 
• provedení platby prostřednictvím platební karty pojištěného třetí osobou z účtu pojištěného bez vědomí či svolení 

pojištěného. 
V případě pojistné událost poskytne pojistitel právní ochranu a finanční náhradu škody za utrpěnou finanční ztrátu až do výše 
30 000 Kč. 
================================================================================================= 
Poškození pověsti prostřednictvím internetu a sociálních sítí 
Pojištění se vztahuje na případy poškození pověsti pojištěného prostřednictvím internetu nebo sociálních sítí. Může se jednat 
zejména o: 

• protiprávní publikování poškozujících osobních informací na internetu (pomluva, urážka, nezákonné vyzrazení 
informací o soukromém životě) 

• zneužití diskusních fór a sociálních sítí 
V případě pojistné události pojistitel poskytne právní ochranu a případně zajistí a uhradí, až do výše 50 000 Kč, náklady na 
technická opatření vedoucí k odstranění či znesnadnění přístupu k negativním informacím. 

Stížnosti 
V případě sporů vzniklých z této smlouvy si pojištěný může stěžovat u České národní banky nebo u pojistníka:  
Vodafone Czech Republic a.s. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Plné znění Všeobecných pojistných podmínek pojištění internetových rizik VPP PIR 2016 je dostupné na internetové 
adrese: https://www.csobpoj.cz/pojisteni/pojisteni-internetovych-rizik-6.2 
================================================================================================= 
Hlášení pojistných událostí a asistenční služby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenční služba pro pojištění internetových rizik
Tel.: +420 272 099 965
e-mail: internetovarizika@csobpoj.cz
Číslo Vaší pojistné smlouvy: 8068213018
(Uveďte, prosím, při telefonickém hovoru.)


