
Rámcová pojistná smlouva č. 8849001329

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 471 16 617
DIČ pro DPH: CZ699000955
DIČ pro ostatní daně: CZ47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2226222/0800
zastoupená: Ing. Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti

a Ing. Miroslav Matoušek, vedoucí Odboru standard. poj. podnikatelů
(dále jen „pojistitel“)

a

REKOLA Bikesharing s.r.o.
sídlo: Na Košince č. ev. 673/5, 180 00 Praha, 
IČO: 04893875 
DIČ: CZ04893875
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 255272
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2700960511/2010
zastoupená:  Vít Ježek, jednatel
tel.: +420 776 184 835, e-mail: vitek.jezek@rekola.cz 
(dále jen „pojistník“ nebo „Rekola“)

uzavírají 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu 
s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří 
nedílný celek 

(dále jen „rámcová smlouva“).



I. Úvodní ustanovení
1. Předmětem této rámcové pojistné smlouvy je úprava pojištění odpovědnosti (dále jen 

„pojištění“) klienta společnosti Rekola, které na základě této rámcové smlouvy sjednávají 
pojistník a pojistitel, jakož i vymezení práv a povinností pojistníka, pojištěných osob a pojistitele 
souvisejících s  pojištěním, s jejím dodržováním nebo porušením. Pojištění, vymezení práv a 
povinností se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen OZ). Pro úpravu práv a povinností uvedených účastníků 
pojistného vztahu dále platí tato rámcová smlouva a všeobecné pojistné podmínky M-100/17 
(dále jen „VPP M-100/17“), které tvoří přílohu této rámcové smlouvy a jsou její nedílnou 
součástí. V  případě rozporu rámcové smlouvy a pojistných podmínek má přednost rámcová 
smlouva.

2. Pojištěným je fyzická osoba ve věku 18 let a starší, která dočasně užívá jízdní kolo ve 
vlastnictví pojistníka na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku, příp. rámcové 
smlouvy o nájmu dopravního prostředku mezi touto osobou a společností Rekola uzavřené 
prostřednictvím potvrzení formuláře dostupného na mobilní aplikaci či na webové stránce 
pojistníka (dále jen „jízdní kolo“), a to po dobu užívání jízdního kola.   

II. Rozsah pojištění
1. Na základě této rámcové smlouvy se sjednává pojištění odpovědnosti v běžném občanském 

životě, které se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
újmu způsobenou jiné osobě pouze v souvislosti s jízdou na jízdním kole.

2. Limit pojistného plnění činí 500.000, - Kč. Odchylně od ustanovení čl. 43 VPP M-100/17 je  limit 
na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění stanoven ve výši 
5.000.000.- Kč. 

3. Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 0  Kč. 
4. Územní platnost pojištění: Česká republika.
5. Odchylně od čl. 37 odst. 4) a čl. 39 odst. 1) písm. c) VPP M-100/17 se pojištění nevztahuje na 

škodu způsobenou na jízdním kole.  

III. Pojistné
Jednorázové pojistné za dobu pojištění činí 1 Kč a je splatné 6. 5. 2020 na účet pojistitele  
číslo 2226222/0800, variabilní symbol: 8849001329.

IV. Povinnosti pojistníka
Pojistník je zejm. povinen:
- poskytnout pojistiteli součinnost, a to zejm. zajistit evidenci pojištěných, předávat pojistiteli na 
vyžádání identifikační údaje jednotlivých pojištěných,
- prokazatelně seznamovat pojištěné s obsahem rámcové smlouvy, s pojistnými podmínkami, 
kromě jiného také s  povinností škodnou událost řádně zdokumentovat (v  případě dopravní 
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nehody postupovat v souladu se zákonem o silničním provozu), a to tak, aby bylo prokazatelně 
možné doložit okolnosti vzniku a rozsahu následků takové události a tyto skutečnosti také 
prokázat;  
- přijímat od pojištěné osoby hlášení škodné události, a spolu s potvrzením, že se v době vzniku 
škodné události jednalo o pojištěnou osobu ve smyslu čl. 1 této rámcové smlouvy, bezodkladně 
předat pojistiteli v souladu s čl. V. rámcové smlouvy.
 Další povinnosti pojistníka jsou uvedeny v pojistných podmínkách. 

V. Hlášení škodných událostí
1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 

zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených 
kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik 
škodné události písemnou formou. 

VI. Prohlášení pojistníka, zpracování osobních údajů
1. Prohlášení pojistníka
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1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal 
v  listinné nebo, s  jeho souhlasem, v  jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) 
Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů 
v  neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité 
informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují 
upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace 
v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v 
listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v  čl. I. 
bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty 
tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně 
výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a  další podmínky 
pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické 
komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v 
případě jejich rozporu s  jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve 
kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S 
tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/
trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. 
Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných 
smlouvách.

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události 
(pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas 
k pojištění.

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou 
smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u 
jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto 
informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se 
na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání 
souhlasu, možnosti podání námitky v  případě zpracování na základě oprávněného zájmu, 
práva na přístup a dalších práv, naleznete v  dokumentu Informace o zpracování osobních 
údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci 
„O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU
Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při 
vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do 

pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto 
případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a

- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a 
soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a 
prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v  těchto 
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případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti 
takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna 
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při 
vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající 
zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí.

2.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a 
případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat 
pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na 
základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy 
a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany 
právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních 
jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat 
pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke 
splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci 
pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a 
obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením 
seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, 
zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními 
základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání 
souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou od 6. 5. 2020 (počátek pojištění) do 15. 8. 2020 

(konec pojištění). Pojištění se automaticky prodlužuje do 30. 11. 2020, pokud některá ze 
smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději do 31. 7. 2020, že na 
dalším pokračování nemá zájem. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této 
pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje 
za její přijetí, a to ani v  případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky 
nabídky.

2. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v  písemné formě, a to i 
v  případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než 
jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

3. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění 
je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
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4. Upozornění pojistitele dle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – Ve smyslu § 
2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této 
pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným 
pojištěním. V  případě, že ke zjištění nesrovnalosti mezi požadavky klienta a  uzavřenou 
pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka 
(klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem. 

5. Pojistná smlouva byla vypracována ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis obdrží pojistník a 
druhý pojistitel. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník je zároveň potvrzením o 
uzavření pojistné smlouvy (pojistnou) ve smyslu OZ. 

V Praze dne  ……  2020 ..................................... .....................................
za pojistitele za pojistitele

V Praze dne …..  2020 .....................................
za pojistníka
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