SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ K POJIŠTĚNÍ CHYTRÉ ASISTENCE (dále jen „Smlouva“)
uzavřená mezi společností Smart home security s.r.o., se sídlem: Vyskočilova 1326/5, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 06321399 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 285842 jako pojistníkem (dále
jen „Pojistník“) a pojištěným, jehož identifikační údaje byly vyplněny v registračním formuláři (dále jen „Pojištěný“).
1.

Předmět smlouvy
1.1. Smluvní strany se dohodly, že Pojistník zajistí Pojištěnému přistoupení k pojištění asistenčních služeb (dále jen
„Pojištění“), které je poskytováno společností Europ Assistance S.A., se 1, promenade de la Bonette – 92230
Gennevilliers, Francie, registrována v Nanterreském registru firem pod ref. číslem B 403 147 903 prostřednictvím
organizační složky Europ Assistance S.A. Irish Branch se sídlem v 4 - 8 Eden Quay, 4 Floory, Dublin 1, Irsko, vedené
v Registru firem Irské Vlády pod ref. číslem 907 089 (dále jen „Pojistitel“) jako pojistitelem na základě smlouvy
uzavřené s Pojistníkem. Pojistitel v rámci pojištění poskytuje pojištěnému následující asistenční služby a pojistné
plnění:
a) Pomoc v případě havárie
b) Pomoc v případě zajištění náhradního ubytování
c) Pomoc v případě pozáručních oprav domácích spotřebičů
d) Telefonická právní asistence
e) Deratizace, dezinsekce, dezinfekce
f) IT asistence
g) Kyber asistence
a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v Pojistných podmínkách pro pojištění Domácí asistence BEDO SOS
Premium/Chytrá asistence (PP-Chytrá asistence/BEDO-2020).
1.2. Pojištěný tímto přistupuje k Pojištění, jehož podmínky jsou sjednány v níže uvedených dokumentech:
a) Pojistná smlouva č. H-1/2020,
b) Pojistné podmínky pro pojištění Domácí asistence BEDO SOS Premium/Chytrá asistence (PP-Chytrá
asistence/BEDO-2020),
c) Informace a sdělení před uzavřením smlouvy o přistoupení k pojištěním Chytrá asistence,
d) Informační dokument o ochraně osobních údajů.

2.

Pojistné období, poplatek za Pojištění a jeho úhrada
2.1. Pojištěný se zavazuje zaplatit Pojistníkovi pravidelný poplatek za Pojištění za každé pojistné období (dále
jen „Poplatek“). Pojistné období je měsíční nebo roční, podle volby Pojištěného v registračním formuláři při
sjednání této Smlouvy.
2.2. Měsíční pojistné období začíná běžet v 00:00 následující den po dni, ve kterém pojištěný uhradil první Poplatek a
končí v 00:00 dne, který se svým číslem shoduje s dnem počátku období a není-li takový den, připadá konec
období na poslední den příslušného kalendářního měsíce. Každé další období bezprostředně navazuje a končí
podle stejných pravidel.
2.3. Roční pojistné období začíná běžet v 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém Pojištěný uhradil první
Poplatek a končí v 00.00 hodin dne, který se svým číslem shoduje s dnem počátku období, a není-li takový den,
připadá konec období na poslední den příslušného kalendářního měsíce. Každé další období bezprostředně
navazuje a končí podle stejných pravidel.
2.4. Poplatek za Pojištění se sjednává ve výši:
-

149,00 Kč pro měsíční pojistné období,

-

1.548,00 Kč pro roční pojistné období.

2.5. Poplatek se hradí předem nejpozději do dne předcházejícího prvnímu dni pojistného období, na které se Poplatek
platí, paušálně, bez ohledu na skutečný počet dnů, po které pojištění v takovém období trvá. Pojištěný uhradí
Poplatek za první pojistné období tak, že autorizuje úhradu zadáním potřebných údajů o kartě v
příslušném prostředí poskytovatele platebních služeb (zejm. číslo, datum expirace a CVC2 kód, příp. další údaje
vyžadované na základě aktuálních standardů). Za další pojistné období uhradí Pojištěný Poplatek na základě
opakované (rekurentní) platby autorizované Pojištěným v příslušném prostředí poskytovatele platebních služeb.
Pojištěný není oprávněn hradit Poplatek jiným než výše uvedeným způsobem.
2.6. Poplatek je uhrazen v okamžiku, kdy Pojistník obdrží od poskytovatele platebních služeb potvrzení o zaplacení.
Pojistník o zaplacení informuje Pojištěného Poplatek pro další pojistná období bude účtován Pojištěnému vždy
5 dní před koncem aktuálního pojistného období. Pojištěný je oprávněn zrušit Pojištění kliknutím na tlačítko
„Deaktivovat službu“ ve svém profilu na webu www.chytra-asistence.cz. V takovém případě Pojištění skončí
k poslednímu dni pojistného období, za nějž již byl Pojištěným uhrazen Poplatek. Pojistník je oprávněn zrušit

opakovanou platbu a neúčtovat tak Pojištěnému Poplatek bez ohledu na pokyn Pojištěného. O tom Pojištěného
informuje a Pojištění zanikná k poslednímu pojistného období, za které byl uhrazen Poplatek.
2.7. Pokud nedojde k připsání částky na účet Pojistníka nejpozději do 5 pracovních dní od zaplacení nebo bude částka
transakce později stornována na vrub účtu Pojistníka, ruší se Smlouva k poslednímu dni pojistného období za
které byl Poplatek uhrazen a k tomuto datu tak zaniká i Pojištění. Není-li takové dne, zaniká tato Smlouva od
počátku.
3.

Prohlášení a závazky Pojištěného
3.1. Pojištěný prohlašuje, že:
a) souhlasí, aby pojistné nebezpečí bylo pojištěno skupinovou pojistnou smlouvou č. H-1/2020 a že se seznámil
se všemi dokumenty uvedenými v čl. 2 této Smlouvy,
b) si je vědom, že přistoupením k Pojištění podle této Smlouvy se nestává smluvní stranou Pojistné smlouvy.
c) dosáhl věku 18 let a jeho svéprávnost není omezena
d) sdělil Pojistníkovi všechny své pojistné potřeby a požadavky a nabízené pojištění odpovídá jeho požadavkům a
pojistnému zájmu a všechny jím uvedené údaje včetně osobních jsou aktuální a pravdivé.
3.2. Pojištěný je povinen oznámit Pojistiteli, že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí;
zároveň je povinen sdělit název tohoto pojistitele a výši limitu pojistného plnění.
3.3. Pojištěný je povinen oznámit Pojistníkovi změny v údajích (zejména kontaktní údaje) vyplněných v registračním
formuláři.
3.4. Vznik škodní události je Pojištěný povinen na vlastní náklady oznámit bez zbytečného odkladu v souladu
s Pojistnou smlouvou.

4.

Trvání a zánik Smlouvy
4.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti (pojistná ochrana pojištěného je účinná) následující den po uhrazení Poplatku za
Pojištění pro první pojistné období a se sjednává na dobu určitou do konce prvního pojistného období s možností
dalšího prodloužení. V případě, že Pojištěný uhradí Pojistníkovi nejpozději poslední den aktuálního pojistného
období Poplatek za Pojištění, je doba trvání Smlouvy prodloužena o další pojistné období, a to i opakovaně.
4.2. Vedle způsobů stanovených zákonem nebo jinými právními předpisy zaniká tato Smlouva zánikem pojištění za
podmínek stanovených v pojistných podmínkách u vedenýcv čl. 1.2 této Smlouvy. Pojištěný je dále oprávněný
odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření této Smlouvy, a to skrze formulář pro
odstoupení dostupný na www.chytra-asistence.cz nebo jiným jednostraným jednáním doručeným Pojistníkovi.
Pojištěný stvrzuje, že si je vědom, že Pojištění bude poskytováno před uplynutím stanovené lhůty pro odstoupení
podle předchozí věty a v případě takového odstoupení je povinnen pojistiteli uhradit poměrnou část Poplatku za
pojištění.

