
Pojištění pro 
Vaše bezpečí

Úrazové pojištění

•  pojistník zaplatí první pojistné, a to do 20. dne měsíce  
následujícího po měsíci, ve kterém byl telefonicky, popř.  
prostřednictvím elektronického bankovnictví kontaktován  
s nabídkou pojištění.

Návrh na uzavření pojistné smlouvy
Tento návrh na uzavření pojistné smlouvy předkládá BNP Paribas 
Cardif Pojišťovna, a.s., Praha 5, Plzeňská 3217/16, Česká republika, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B., vložka č. 4327 (dále jen „pojistitel“) v souladu s ust. zák.  
č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou 
Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní úrazové 
pojištění č. 2/2014 (dále jen „VPP“).

Uzavření pojistné smlouvy
Pojistná smlouva je uzavřena přijetím návrhu na uzavření pojistné 
smlouvy pojistníkem. Návrh na uzavření pojistné smlouvy je 
pojistníkem v souladu s ust. § 2759 občanského zákoníku přijat, 
pokud pojistník do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byl telefonicky, popř. prostřednictvím elektronického 
bankovnictví kontaktován s nabídkou pojištění a seznámen 
s podmínkami uzavření pojistné smlouvy, zaplatí první pojistné, a to:

a) úhradou z pojistníkova úvěrového účtu vedeného u banky 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, na základě jeho souhlasu 
vyjádřeného prostřednictvím telefonu nebo elektronického 
bankovnictví nebo

b) složenkou nebo bezhotovostním převodem.

Pojistná smlouva je uzavřena  
okamžikem připsání částky  
prvního pojistného na účet pojistitele.
Zaplacením prvního pojistného pojistník potvrzuje, že mu byly 
informace o pojistném vztahu poskytnuty přesným, jasným 
a srozumitelným způsobem v dostatečném předstihu, současně 
vyjadřuje pojistník souhlas s podmínkami pojištění včetně VPP 
a potvrzuje, že se s jejich zněním řádně seznámil /a, jejich obsahu 
rozumí a s podmínkami pojištění souhlasí, že pojištění odpovídá 
jeho pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám a že jsou splněny 
podmínky pro vstup do pojištění, tedy že pojištění jsou mladší 65 let 
a nejsou ve starobním důchodu a nejsou invalidní (invalidita I. – III. 
stupně). Prohlášení pojistníka se považují za odpovědi na dotazy 
pojistitele dle ust. § 2788 občanského zákoníku. Pojistník je povinen 
seznámit další pojištěné s obsahem pojistné smlouvy včetně VPP.

Pojistné období a počátek pojištění
Pojistným obdobím je kalendářní měsíc, čtvrtletí (3 měsíce), pololetí  
(6 měsíců) nebo rok (12 měsíců) dle pojistníkem zvolené frekvence 
úhrady pojistného. První pojistné období začíná vznikem pojištění 
a končí:

a) v případě měsíční frekvence úhrady pojistného posledním dnem 
kalendářního měsíce, ve kterém bylo první předepsané pojistné 
uhrazeno,

b) v případě čtvrtletní, půlroční nebo roční frekvence úhrady 
pojistného posledním dnem posledního měsíce příslušného 
pojistného období.

Pojištění vzniká dnem  
uzavření pojistné smlouvy.
Dle výslovné dohody pojistníka a pojistitele se soukromé pojištění  
v souladu s ust. § 2772 odst. 2 občanského zákoníku vztahuje  
i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy, a to na dobu ode dne 
následujícího po uskutečnění telefonického hovoru za účelem 
nabídky pojištění, ve kterém byl zájemce o pojištění seznámen  
s podmínkami uzavření pojistné smlouvy, resp. ode dne 
následujícího po projevu vůle o zaslání návrhu pojistné smlouvy 
prostřednictvím elektronického bankovnictví kdy zájemce 
telefonicky nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví 
projevil souhlas s tím, že k uzavření pojistné smlouvy dojde 
zaplacením prvního pojistného, do okamžiku uzavření pojistné 
smlouvy (dále jen „akceptační doba“).

Pojistník uzavřením pojistné smlouvy uděluje pojistiteli souhlas 
se zpracováním osobních údajů, v rozsahu všech údajů sdělených 
v souvislosti s pojištěním za účelem činnosti v pojišťovnictví 
a účelem plnění práv a povinností, po dobu nezbytně nutnou 
a potvrzuje, že byl informován o zpracování ve smyslu ust. § 11 a 21 
zákona o ochraně osobních údajů.

HlášeNí PojistNé Události

V případě vzniku pojistné  
události:
volejte na:  +420 234 240 360

nebo faxujte:  +420 234 240 112

nebo pošlete mail: czinfo@cardif.com

nebo pište na adresu: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
     Plzeňská 3217/16,
     150 00 Praha 5

Po nahlášení pojistné události obdržíte formulář „Oznámení 
pojistné události“. Formulář vyplňte a spolu s požadovanými 
doklady zašlete zpět na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovny, 
a.s. O dalším postupu šetření Vaší pojistné události Vás bude 
pojišťovna písemně informovat v souladu s pravidly uvedenými  
v právních předpisech, kterými se pojištění řídí.

resp. v případě dítěte domácí léčení následující na hospitalizaci, 
které je z lékařského hlediska nezbytné.

Pojistné plnění se rovná částce 
uvedené v tabulce pojistného krytí a je 
vyplaceno oprávněné, resp. obmyšlené 
osobě v souladu s její dispozicí.
•  pojistné plnění u Úrazového pojištění Family se v případě dětí  

snižuje na 50 %;

•  pojistné krytí/plnění u Úrazového pojištění Family se v případě  
dětí nevztahuje na úmrtí úrazem a na pracovní neschopnost  
v důsledku úrazu;

•  v případě hospitalizace je pojistné plnění vypláceno od 3. dne  
hospitalizace po dobu maximálně 30 dnů;

•  v případě rekonvalescence je pojistné plnění vypláceno pouze,  
pokud rekonvalescence navazuje bezprostředně na hospitalizaci,  
za kterou pojistitel plnil a plní se maximálně po dobu 10 dnů;

•  v případě pracovní neschopnosti je pojistné plnění vypláceno 
ve formě měsíčních dávek, pokud pracovní neschopnost trvá 
alespoň 15 dní, maximálně po dobu 6 měsíců.  
Pojistné bude hrazeno dle Vašeho výběru buď na základě Vašeho 
souhlasu s úhradou pojistného z úvěrového rámce poskytnutého 
na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a bankou 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dále jen „z úvěrového účtu“), 
poštovní poukázkou - složenkou anebo bezhotovostním 
bankovním převodem z Vašeho účtu.

tento návrh na uzavření pojistné 
smlouvy spolu s VPP slouží zároveň 
jako základní informace o pojištění 
v souladu s ust. § 2760 občanského 
zákoníku.
Kdy začne platit pojistná ochrana:
•  následující den po telefonickém hovoru s nabídkou pojištění, resp.  

následující den po projevu vůle o zaslání návrhu pojistné smlouvy  
prostřednictvím elektronického bankovnictví za podmínky, že  
bude uhrazeno první pojistné ve lhůtě splatnosti;

•  v případě úmrtí pojištěného před úhradou prvního pojistného se  
výše prvního pojistného započte na pojistné plnění.

Podmínky pro vznik pojištění:
• pojištění jsou mladší 65 let;

•  pojištění nejsou ve starobním důchodu a nejsou invalidní  
(invalidita I. – III. stupně);

orgán pojistitele - Českou národní banku. V takovém případě  
vyřídí pojistitel stížnost stejným způsobem jako v předchozím  
případě. Odpověď pojistitel směřuje dle pokynu České národní  
banky přímo klientovi nebo pojistitel podá odpověď zpět na  
Českou národní banku.

•  Odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy se podává písemně  
na adresu sídla pojistitele. 

•  Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat a veškeré  
informace týkající se pojištění, o které zájemce při uzavírání  
pojistné smlouvy nebo pojistník během jejího trvání požádá,  
jakož i VPP jsou poskytovány, v českém jazyce.

•  U tohoto pojištění zákon o daních z příjmů v platném znění  
neumožňuje snížení základu daně o uhrazené pojistné.

•  V souvislosti s uzavřením smlouvy s použitím prostředků  
komunikace na dálku nejsou spojeny žádné zvláštní poplatky.

•  S pojištěním nejsou spojeny žádné poplatky nebo daně, které  
by byly pojistitelem uloženy a nehrazeny.

•  Za výkon dohledu nad činností pojistitele odpovídá Česká  
národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

•  Pojistnou smlouvu tvoří tento návrh, VPP a pojistka. V případě  
rozporu mezi textem jednotlivých částí pojistné smlouvy se  
přednost jednotlivých částí posuzuje dle následujícího pořadí:  
pojistka, návrh na uzavření pojistné smlouvy, VPP.

•  Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření  
smlouvy.

• VPP jsou k dispozici na www.hellobank.cz.

Pojistné události a pojistné plnění
Pojistnou událostí se rozumí všechny nebo některé následující 
skutečnosti podle ustanovení pojistné smlouvy, ke kterým dojde 
během pojistné nebo akceptační doby (došlo-li k uzavření 
pojistné smlouvy):

1.  úmrtí způsobené úrazem, které nastalo do 12 měsíců od data  
vzniku úrazu,

2.  invalidita III. stupně v důsledku úrazu, resp. přiznání  
mimořádných výhod III.stupně v důsledku úrazu,

3.  pracovní neschopnost v důsledku úrazu, pokud trvá alespoň  
15 dní,

4.  hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, pokud trvá  
alespoň 2 dny,

5.  hospitalizace a následná rekonvalescence pojištěného  
v důsledku úrazu - hospitalizace a následná pracovní  
neschopnost pojištěného, která nastane v důsledku úrazu  
pojištěného, navazuje bezprostředně na hospitalizaci  
pojištěného v důsledku úrazu, za kterou vznikl pojištěnému  
nárok na pojistné plnění, a je z lékařského hlediska nezbytná,  



ÚrazoVé PojištěNí  
NáVrH Na UzaVřeNí PojistNé 
smloUVy
K úrazu může dojít každý den, kdykoliv a kdekoliv, nevyhýbá se 
nikomu. Pokud k němu dojde, může následky zmírnit úrazové 
pojištění od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.

Úrazové pojištění Vás zajistí v případě pracovní neschopnosti, při 
pobytu v nemocnici nebo při následné rekonvalescenci, pokud 
nastanou v důsledku úrazu, vykompenzuje Vám ztížené uplatnění 
v důsledku invalidity III. stupně následkem úrazu a finančně 
zajistí Vaše blízké v případě Vašeho úmrtí následkem úrazu.

můžete si vybrat ze tří souborů  
pojištění s různým pojistným krytím.
Přehled výše pojistného plnění:

Pojistné krytí Úrazové 
pojištění Single

Úrazové 
pojištění

Single Plus

Úrazové pojištění Family

Dospělý Dítě

Hospitalizace 600 Kč/den 1 000 Kč/den 600 Kč/den 300 Kč/den

Rekonvalescence 600 Kč/den 1 000 Kč/den 600 Kč/den 300 Kč/den

Pracovní
neschopnost

3 000 Kč
měsíčně

8 000 Kč
měsíčně

3 000 Kč
měsíčně x

Invalidita 
III. stupně 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 125 000 Kč

Úmrtí 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč x

Vysoké krytí za rozumnou cenu:
SouboR   MěSíční PojIStné
Úrazové pojištění Single  158 Kč
Úrazové pojištění Single PLuS 258 Kč
Úrazové pojištění Family  258 Kč

V případě jiné frekvence hrazení pojistného (čtvrtletně, půlročně 
nebo ročně) je výše pojistného adekvátním násobkem měsíčního 
pojistného.

•  Měsíční pojistné je splatné vždy 20. den kalendářního měsíce,  
na který je pojistné hrazeno.

•  Čtvrtletní, půlroční a roční pojistné je splatné vždy 20. den  
prvního měsíce pojistného období, na které je pojistné hrazeno  
(například čtvrtletní pojistné hrazené na období březen až  
květen je splatné 20. března).

Pojištění uzavřete jednoduše a bez  
jakýchkoliv lékařských prohlídek.
tento návrh si prosím přečtěte a uschovejte.

informace pro klienty  
BNP PariBas PersoNal FiNaNCe  
v souvislosti s její činností  
pojišťovacího zprostředkovatele

Tyto informace jsou Vám poskytovány jako zájemci o pojištění, které 
zprostředkovává společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal 
Finance SA, odštěpného závodu, jako pojišťovací zprostředkovatel, 
a to za účelem splnění informační povinnosti podle § 21 zákona 
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovacích 
zprostředkovatelích“).

informace o pojišťovacím  
zprostředkovateli
1) Obchodní firma: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd 
Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod 
č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice 
prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného 
závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, se sídlem  
Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, zapsaná dne 18. 2. 2015 
v registru vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací 
zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než 
je Česká republika, číslo registrace 900667PZ-FR (dále jen 
„pojišťovací zprostředkovatel“). Domovským státem pojišťovacího 
zprostředkovatele je Francie.

2) Registraci si můžete ověřit u České národní banky na adrese 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (internetová adresa:  
http://ispoz.cnb.cz/RegistrVyhledavani.aspx) nebo u I‘Organisme 
pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque 
et finance (ORIAS), rue Jules Lefebvre 1, 75331 Paříž, Francie 
(internetová adresa: https://www.orias.fr/web/guest/search).

3) Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na 
hlasovacích právech a kapitálu pojišťoven, se kterými má být jím 
zprostředkované pojištění sjednáno. BNP Paribas  
bd des Italiens 16, 75009 Paříž, Francie, jako osoba ovládající 
pojišťovnu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, se kterou může být pojištění sjednáno, 
má přímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího 
zprostředkovatele převyšující 10 %.

4) Pojišťovací zprostředkovatel nezprostředkovává na území České 
republiky pojištění takovým způsobem, aby musel provádět řádnou 
analýzu ve smyslu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, 
a nevykonává zprostředkovatelskou činnost výhradně pro jednu 
pojišťovnu, ale spolupracuje s více pojišťovnami. Aktuální seznam 

pojistných produktů nabízených pojišťovacím zprostředkovatelem 
a seznam pojišťoven, se kterými spolupracuje na území České 
republiky, je uveden na internetových stránkách www.hellobank.cz.

informace o podřízeném  
pojišťovacím zprostředkovateli
1) Obchodní firma: MediaCall, s.r.o., IČO 24198013, se sídlem 
Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9, Česká republika, registrovaná 
dne 11. 11. 2011 jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel, 
číslo registrace 148105PPZ (dále jen „podřízený pojišťovací 
zprostředkovatel“).

2) Registraci je možné ověřit u České národní banky na adrese  
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nebo ne její internetové adrese:  
http://ispoz.cnb.cz/ RegistrVyhledavani.aspx.

3) Společnost MediaCall, s.r.o., jedná jménem pojišťovacího 
zprostředkovatele BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, jako 
podřízený pojišťovací zprostředkovatel a prohlašuje, že nemá 
kvalifikovanou účast na základním kapitálu a na hlasovacích právech 
pojišťovacího zprostředkovatele a pojišťovací zprostředkovatel 
ani osoba ho ovládající nemá kvalifikovanou účast na základním 
kapitálu a na hlasovacích právech společnosti MediaCall, s.r.o.

4) Společnost MediaCall, s.r.o., vykonává zprostředkování pojištění 
jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel na základě příkazní 
smlouvy s pojišťovacím zprostředkovatelem.

informace o postupech při řešení  
stížností a sporů
1) Na pojišťovacího zprostředkovatele můžete podat stížnost přímo 
u BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu,  
Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5; e-mail:  
reklamace@hellobank.cz; tel. 257 080 080, 257 080 150, fax 257 
080 228. Postup pro podání stížnosti se řídí Reklamačním řádem, 
který je Vám k dispozici na uvedené adrese nebo na internetových 
stránkách www.hellobank.cz.

2) V případě stížností na činnost pojišťovacího zprostředkovatele 
nebo podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele se můžete 
také obrátit na orgán dohledu nad činností pojišťovacích 
zprostředkovatelů: v České republice na Českou národní banku 
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. U pojišťovacího 
zprostředkovatele také ve Francii jako domovském státě 
pojišťovacího zprostředkovatele na u I‘Organisme pour le registre 
unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), 
rue Jules Lefebvre 1, 75331 Paříž, Francie.

3) Nároky týkající se činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo 
podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele můžete uplatnit 
rovněž žalobou u místně a věcně příslušného soudu v České 
republice nebo u pojišťovacího zprostředkovatele také ve Francii.

základní pojmy
elektronické bankovnictví - aplikace pro pojistníka ze strany 

pojišťovacího zprostředkovatele, určená pro provádění platebních 
transakcí a zabezpečenou komunikaci.

Pojistník – fyzická osoba, která uzavře s pojistitelem pojistnou 
smlouvu.

Pojištěný – osoba, na jejíž zdraví se pojištění vztahuje; pojištěným 
je pojistník a v případě Úrazového pojištění Family také rodinní 
příslušníci.

oprávněná osoba – pojištěný, kterému v případě pojistné 
události pracovní neschopnosti, hospitalizace nebo následné 
rekonvalescence, invalidity III. stupně nebo přiznání mimořádných 
výhod III. stupně, to vše v důsledku úrazu, vznikne právo na pojistné 
plnění.

obmyšlená osoba – osoba určená způsobem dle ust. § 2829 
občanského zákoníku, které vznikne právo na pojistné plnění 
v případě pojistné události úmrtí pojištěného v důsledku úrazu.

Pojištění obnosové – pojištění, jehož účelem je úhrada úbytku 
majetku, vzniklá v důsledku pojistné události. Jako obnosové 
pojištění jsou sjednána pojištění pro případ hospitalizace v důsledku 
úrazu, rekonvalescence v důsledku úrazu, pracovní neschopnosti 
v důsledku úrazu, invalidity III. stupně v důsledku úrazu, přiznání 
mimořádných výhod III. stupně v důsledku úrazu a pro případ úmrtí 
v důsledku úrazu.

Pojistné nebezpečí - úraz nebo jiná nahodilá skutečnost související 
se změnou osobního postavení pojištěného, které mohou být 
příčinou vzniku pojistné události.

Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, začíná 
dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění. Pojistná smlouva 
se uzavírá na dobu 5 let od jejího uzavření. Dále se platnost 
a účinnost pojistné smlouvy prodlužuje automaticky vždy o období 
jednoho běžného roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany 
pojistné smlouvy k oznámení, že tato smluvní strana netrvá na 
prodloužení platnosti a účinnosti pojistné smlouvy. Toto oznámení 
musí být zasláno druhé straně pojistné smlouvy písemně, formou 
doporučeného dopisu, a musí být doručeno druhé smluvní straně 
nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost 
a účinnost automaticky prodlužovala.

rodinný příslušník - manžel/ka nebo registrovaný partner/ka 
(mladší 65 let) a maximálně 3 jejich děti, na jejichž zdraví a v jejichž 
prospěch bude pojištění uzavřeno.

dítě - dítě je považováno za rodinného příslušníka pro účely 
pojištění dle této smlouvy ve věku od 6 měsíců do dovršení věku  
18 let.

Pojištění zaniká v souladu s občanským 
zákoníkem a podmínkami pojištění 
následujícími způsoby:
• uplynutím doby platnosti pojistné smlouvy;

•  dnem úmrtí pojistníka zaniká pojistná smlouva; v případě  

Úrazového pojištění Family dnem úmrtí pojištěného zaniká  
pojištění jednotlivého pojištěného;

•  v důsledku nezaplacení pojistného v souladu s ust. § 2804  
občanského zákoníku dnem následujícím po marném uplynutí  
lhůty stanovené k dodatečnému zaplacení;

•  vznikem invalidity III. stupně úrazem, resp. přiznáním  
mimořádných výhod III. stupně úrazem pojistníka, zaniká  
pojistná smlouva; v případě Úrazového pojištění Family  
vznikem invalidity III. stupně úrazem nebo přiznáním  
mimořádných výhod III. stupně úrazem zaniká pojištění  
jednotlivého pojištěného;

•  posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší  
70 let věku, u dětí dnem dosažení 18 let věku;

• písemnou dohodou pojistníka a pojistitele;

•  výpovědí v souladu s ust. § 2805 až 2807 občanského  
zákoníku;

• odstoupením:

-  Pojistník je oprávněn od pojistné smlouvy písemně  
odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření  
pojistné smlouvy za použití prostředků komunikace na  
dálku nebo ode dne, kdy mu byly na jeho žádost sděleny až  
po uzavření smlouvy pojistné podmínky.

-  Pojistník a pojistitel jsou dále oprávněni od pojistné smlouvy  
odstoupit z důvodů stanovených VPP a občanským  
zákoníkem.

• odmítnutím plnění;

•  ke dni zániku pojistného zájmu zanikne-li za trvání pojištění;  
pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku  
pojištění dozvěděl. Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel  
o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je  
smlouva neplatná. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující  
pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět,  
je smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna  
odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti  
dozvěděl;

•  v dalších případech stanovených VPP, pojistnou smlouvou  
a právními předpisy.

další ustanovení návrhu
•  Právem platným pro pojistnou smlouvu je právní řád České  

republiky.

•  Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob  
jsou vyřizovány dle standardních interních pravidel pojistitele  
a je možné je směřovat kromě adresy pojistitele uvedené  
výše na e-mail: czinfo@cardif.com nebo na tel. 234 240 360.  
Po dokončení šetření jsou osoby, které podaly stížnost,  
informovány dopisem. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná  
osoba má dále možnost obrátit se se stížností na nadřízený  


