ZAŘAZENÍ ZÁKAZNÍKA DO PROGRAMU POSKYTOVÁNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB UNITED ASSISTANCE
Jméno a příjmení
zákazníka:

Číslo smlouvy
o spotřebitelském úvěru:

Adresa:
(dále jen „Zákazník“).

Beru na vědomí, že
Společnost Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kubánské nám. 1391/11, PSČ 100 00, IČ: 044 55 835 (dále jen „Fair Credit“), uzavřela dne
21. 8. 2018 Smlouvu o spolupráci při zajištění poskytování asistenčních služeb, jejímž předmětem je poskytování asistenčních služeb zákazníkům Fair Credit
(„Smlouva“), se společností UNITED ASSISTANCE, a.s. se sídlem: Opletalova 1284/37, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 27755932 (dále jen jako „Poskytovatel“),
a podpisem tohoto Zařazení zákazníka do programu poskytování asistenčních služeb United Assistance, beru na vědomí své zařazení do tohoto programu (dále
jen „Program asistenčních služeb“).
Asistenční služby jsou rozděleny na dvě úrovně lišící se rozsahem poskytovaných služeb:
A) karta SILVER – zahrnuje služby právní, domácí a silniční asistence, které jsou poskytovány na území ČR za cenu 9,- Kč týdně.
B) karta GOLD – zahrnuje služby silniční asistence, které jsou poskytovány na území ČR a států Evropské unie a služby právní a domácí asistence,
které jsou poskytovány na území ČR za cenu 22,- Kč týdně.
Zákazník je oprávněn čerpat asistenční služby od 0:00 hodin 10. dne následujícího po dni uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru a řádného vyplnění
a podpisu tohoto Zařazení do programu asistenčních služeb.
Zákazník je oprávněn čerpat asistenční služby od 00:00 hodin 10. dne následujícího po dni uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru maximálně po dobu
shodnou s dobou splácení celkové výše spotřebitelského úvěru (jistina spotřebitelského úvěru + souhrnný poplatek) sjednanou ve Smlouvě o spotřebitelském
úvěru v době jejího uzavření. Pozdější změna splátkového kalendáře spotřebitelského úvěru (prodloužení splátkového kalendáře) nemá vliv na dobu možnosti
čerpat asistenční služby Zákazníkem.
Možnost Zákazníka zařazeného do Programu asistenčních služeb čerpat asistenční služby zaniká:
• dnem, kdy Zákazník splatí celou výši spotřebitelského úvěru v souladu se splátkovým kalendářem uvedeným ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru
nebo v případě předčasného splacení bez ohledu na jeho důvod;
• při zrušení/zániku účinnosti Smlouvy o spotřebitelském úvěru bez ohledu na důvod.
Takto sjednaný zánik možnosti čerpat asistenční služby se nikterak nedotýká nároků Zákazníka na poskytnutí asistenčních služeb ze strany Poskytovatele
vzniklé před datem zániku možnosti čerpat asistenční služby.
V případě uplatnění práva asistenční služby kontaktujte NONSTOP dispečink společnosti UNITED ASSISTANCE:
Dispečink
: +420 1227
Telefonní číslo GSM na dispečink
: +420 603 500 478
Telefonní číslo ze ZAHRANIČÍ na dispečink
: +420 222 262 933
E-mailová adresa
: info@unitedassistance.com
Zákazník dále činí následující prohlášení:
Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), prohlašuji, že:
1. beru na vědomí, že mé osobní údaje uvedené na tomto formuláři a v další dokumentaci poskytnuté Fair Creditu budou předány zpracovateli osobních
údajů, tj. Poskytovateli, který je bude zpracovávat na základě zvláštní smlouvy o zpracování osobních údajů, neboť je to nezbytné ke splnění Smlouvy.
2. beru na vědomí, že osobní údaje uvedené v tomto Zařazení zákazníka do Programu asistenčních služeb výše zpracovává Poskytovatel, neboť je to nezbytné
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků vyplývajících z asistenčních služeb. To se týká rovněž dalších osobních údajů poskytnutých při čerpání
asistenčních služeb na základě Smlouvy.
3. jsem si vědom/-a svého práva na přístup k osobním údajům poskytnutým Fair Creditu a Poskytovateli, práva na informace o zpracování, jakož i práva na
opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od Fair Creditu a Poskytovatele vysvětlení
a odstranění případného závadného stavu, a to zejména omezením, blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů (výmazem).
4. Stvrzuji, že jsem byl upozorněn na informace o zpracování a předávání mých osobních údajů Fair Creditem dle čl. 14 GDPR, přičemž veškeré tyto
informace jsou kdykoli dostupné v dokumentu Informace pro klienty o zpracování osobních údajů, který je také na webových stránkách Fair Creditu,
https://www.faircredit.cz, v sekci „O půjčkách – Dokumenty ke stažení“.
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Potvrzuji, že jsem byl seznámen se Smlouvou a Všeobecnými obchodní podmínky zajišťování služeb klientům Fair Credit, které jsou dostupné na
webových stránkách Fair Creditu, https://www.faircredit.cz, v sekci „O půjčkách – Dokumenty ke stažení“. Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn během
účinnosti Smlouvy o spotřebitelském úvěru kdykoliv od Fair Creditu vyžadovat poskytnutí kopie Smlouvy včetně VOP a Fair Credit je povinen mi v takovém
případě tuto kopii poskytnout.
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Podpis pojištěného Zákazníka

Podpis konzultanta společnosti Fair Credit Czech s.r.o.,
který formulář převzal

