
Obchodní podmínky 

 
Informace pro klienta dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb. 

 
Informace, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále též klient) sdělit před uzavřením 

smlouvy nebo při její změně. 

Pojišťovací zprostředkovatel: 

Martin Vomáčka – fajnpojisteni.cz 

registrační číslo: 109367PA 

IČO: 73609595 

 

Informace: 

Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových 

stránkách ČNB nebo přímo v ČNB. 

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu jakékoliv 

pojišťovny., se kterou má být pojištění sjednáno. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající pojišťovnu, s kterou má být 

sjednáno pojištění nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího 

zprostředkovatele. 

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat písemně nebo ústně v ČNB na úřadu státního dozoru v 

pojišťovnictví a penzijním pojištění nebo též u místně příslušného soudu. 

 

Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje že: 

- je smluvně oprávněn nabízet produkty následujících pojišťoven: Allianz pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna a. s., Česká 

pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali Pojišťovna 

a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Direct pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Wüstenrot pojišťovna., Hasičská 

vzájemná pojišťovna a. s. 

- na žádost klienta sdělí způsoby svého odměňování. 

- nebude poskytovat v souvislosti se svou činností pojišťovacího agenta klientovi neoprávněné finanční, materiální či 

nemateriální výhody. 

- doporučení k uzavření pojištění bylo založeno na informacích, dotazech, požadavcích zadaných do elektronického 

formuláře, případně sdělených telefonicky. 

 

Doba platnosti pojistné smlouvy 

Pojištění se sjednává na dobu určitou maximálně na dobu jednoho roku a dobu neurčitou. V případě uzavření 

smlouvy na dobu neurčitou se dá smlouva vypovědět vždy 6 týdnů před koncem pojistného období. Pojištění pro 

Českou republiku začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, pojištění do zahraničí začíná 

dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím dne sjednaného jako konec pojištění. 

Pojištění do zahraničí se nevztahuje na pojistné události nastalé na území České republiky.  

V případě cestovního pojištění vznikají nároky ze smlouvy překročením hranice do nejbližší ciziny nebo nástupem 

cesty v ČR a zanikají překročením hranice do ČR nebo ukončením cesty v ČR. V případě letecké dopravy do zahraničí 

vznikají a zanikají nároky z pojištění okamžikem odbavení v ČR.  

 

Způsoby zániku pojištění 

Upravují Všeobecné pojistné podmínky jednotlivých pojistitelů a Zákon č. 37/2004 S. o pojistné smlouvě (dále jen 

zákon). Při zániku pojištění zanikají všechna pojistná rizika, která jsou jeho součástí, takže je nelze vypovědět nebo 

jinak ukončit samostatně. Při zániku pojistné smlouvy před dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek 

pojištění, vrátí pojistitel pojistné snížené o poplatek za správu pojištění.  

Pojištění zaniká také odstoupením od pojistné smlouvy dle § 23 odst. 4, 5 a 6 zákona. Odstoupení musí být učiněno 

písemně a zasláno na adresu sídla pojistitele.  

 

 

 



Způsoby placení pojistného, uzavření pojistné smlouvy 

Cestovní pojištění  

Cestovní pojištění je pojištění jednorázové, které je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku 

pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů. Bez uhrazení pojistného k uzavření 

pojistné smlouvy nedojde.  

Další pojistné produkty  

Pojištění na dobu určitou (jednorázové pojištění) je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku 

pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů a připsání tohoto pojistného na účet 

společnosti. Bez uhrazení pojistného k uzavření pojistné smlouvy nedojde. 

První pojistné u pojištění na dobu neurčitou je splatné dnem na z uvedeným v předpisu pojistného vystaveného při 

uzavření pojistné smlouvy nebo po uzavření pojistné smlouvy, další pojistné je splatné dle jednotlivých předpisů 

vystavených pojišťovnou a doručených na adresu pojistníka uvedenou v pojistné smlouvě. Pojištění pro Českou 

republiku začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, pojištění do zahraničí začíná dnem 

sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím dne sjednaného jako konec pojištění.  

 

Informace o výši pojistného 

Jsou obsaženy v návrhu na uzavření pojistné smlouvy nebo pojistné smlouvě. Výše pojistného závisí na sazbě, která 

bude v pojistné smlouvě sjednána. 

 

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy dle § 23 odst. 4, 5 a 6 Zákona o pojistné 

smlouvě. 

 

Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů 

odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly 

sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Toto 

ustanovení se nepoužije na pojistné smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo 

pobytu mimo místa svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s 

cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než 1 měsíc.  

 

Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy 

vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo 

pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku 

vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.  


