Pravidla akce Mutumutu pojištění s RESPEKTEM
Pořadatelem akce je Mutumutu s.r.o., IČO: 070 49 587, se sídlem Zubatého 395/5, 150 00 Praha 5, ČR,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 293720
(dále jen “my”), která zprostředkovává životní pojištění Mutumutu.
Poskytovatelem pojištění je Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017, se sídlem Karolinská 1/650,
18600 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod, spisovou
značkou B 3362.
Podmínky pro poskytnutí odměny
Zavazujeme se každému zákazníkovi k Dohodě o pojištění (dále jen “Smlouva”) poskytnout odměnu:
● chytré hodinky zn. Apple Watch 3 (38 mm) nebo
● chytré hodinky Garmin Vívoactive 3 nebo
● poukaz v hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) na nákup chytrých hodinek nebo fitness
náramku na e-shopu Smarty.cz nebo CZC.cz
podle volby zákazníka (dále jen „Odměna“), pokud:
a) sjedná pojištění v období od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021,
b) do 30 dnů od sjednání uhradí první pojistné,
c) v období prvních 4 týdnů od počátku pojištění splní naši výzvu a získá prostřednictvím
sportovních aktivit v aplikaci Mutumutu alespoň 400 bodů podle pravidel preventivního
programu Mutumutu (www.mutumutu.cz/30-procent-zpet),
d) nasdílí svoji sportovní fotografii veřejně na sociální síti (Facebook, Twitter, LinkedIn nebo
Instragram), u které uvede #mutumuturespekt a označí účet Mutumutu,
e) neukončí předčasně jiné pojištění Mutumutu, které sjednal v předcházejících 24 měsících,
f) nevypoví ani jinak předčasně neukončí tuto smlouvu do dvou měsíců od jejího uzavření,
g) a uhradí řádně a včas prvních 60 splátek pojistného.
Před odesláním Odměny ověřujeme splnění podmínek podle písm. a) až f). Ale splnění podmínky podle
písm. g) ověřujeme až v průběhu akce. Po splnění podmínek podle bodu a) až f) vyzveme zákazníka, aby
si vybral svoji Odměnu. V případě, že smlouva bude vypovězena nebo jinak předčasně ukončena ve
smyslu písm. f), zaniká nárok na Odměnu.
Zákazníkům, kteří si zvolí jako odměnu poukaz, doporučujeme vybrat zařízení podle informací
uvedených na stránce https://www.mutumutu.cz/pruvodce-vyberem-hodinek. Jen tak budou mít
zákazníci jistotu, že propojení mezi zvoleným zařízením a aplikací Mutumutu bude fungovat správně a
že tak budou později moci získat až 30 % z pojistného zpět.
Odměna bude předána pomocí přepravce nebo osobně v místě našeho sídla nebo zaslána na
e-mailovou adresu zákazníka (v případě poukazu), a to nejpozději do 3 měsíců od splnění výzvy a
oznámení volby Odměny zákazníkem. V případě, že se nepodaří doručit Odměnu na adresu uvedenou
zákazníkem ve Smlouvě, zaniká jeho nárok na získání Odměny. Neodpovídáme za ztrátu, poškození či
jiné problémy s nedoručením ze strany přepravce.
V případě, že zákazník už převzal Odměnu a následně neuhradí včas a v plné výši 60 splátek
pojistného (ať už v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, nebo v důsledku neuhrazení pojistného)
nebo jiným způsobem poruší podmínky pro poskytnutí Odměny, jsme oprávněni požadovat, aby
zákazník uhradil sankci. Sankce odpovídá hodnotě odměny, která je 5 000 Kč. Po uplynutí 12 měsíců
snížíme sankci vždy o 1 000 Kč. Například pokud zákazník ukončí smlouvu po 40 měsících, uhradí
sankci 2 000 Kč.

Trvání smlouvy (měsíce)
Sankce

1 - 11

12 - 23

24 - 35

36 - 47

48 - 59

5 000 Kč

4 000 Kč

3 000 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

Vyhrazujeme si právo nahradit uvedenou Odměnu podobným typem s odpovídající hodnotou a změnit
podmínky jejího předání v případě, že Odměna nebude dodána dodavatelem tak, abychom ji mohli
zákazníkovi předat v souladu s těmito pravidly. Zákazník nemůže nárokovat jinou Odměnu, než která mu
bude předána. Hodnotu Odměny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění, nebo
vymáhat soudní cestou. Vyhrazujeme si právo akci kdykoliv ukončit. Záruka Odměny se řídí podmínkami
jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Na požádání poskytneme zákazníkovi kopii
dokladu o nákupu.
Zpracování osobních údajů v rámci této akce
Dle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jenom „GDPR“) budeme
zpracovávat osobní údaje zákazníků za účelem kontrolování průběhu a vyhodnocení splnění podmínek
akce a doručení Odměny zákazníkovi.
Pro tyto účely budeme zpracovávat:
- jméno a příjmení
- kontaktní adresu
- e-mail
- telefon
- údaje o sportovních aktivitách, které uloží v Apple Health, Google Fit nebo Garmin Connect
- případně i fotografií zákazníka, kterou v rámci této akce nasdílí na sociálních sítích.
Svou účastí v této akci dále udělujete Mutumutu ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas s použitím fotografie, kterou v rámci této
akce nasdílíte na sociálních sítích. Mutumutu ji může použít na svých sociálních sítích s propagaci této
akce, pojištění a značky Mutumutu. Svůj souhlas udělujete na 36 měsíců od sjednání pojištění. Kdykoliv
jej můžete odvolat zasláním e-mailu na a hoj@mutumutu.cz.
Uvedené údaje budeme zpracovávat na území České republiky, a to po dobu minimálně 60 měsíců od
jejich poskytnutí a dále po nezbytnou dobu pro vyhodnocení splnění podmínek po skončení akce.
Informace
o
tom,
jak
zpracováváme
osobní
údaje
naleznete
na
www.mutumutu.cz/podminky-zpracovani-osobnich-udaju.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 2. 2021. 



,

Kdyby bylo třeba, ozvěte se

Pokaždé, když budete potřebovat probrat cokoliv ohledně Vašeho pojištění nebo životní situace, obracejte se přímo na nás, Mutumutu.

telefon

e-mail

messenger

800 810 210

ahoj@Mutumutu.cz

m.me/MutumutuCz

Mutumutu, s. r. o., IČ: 07049587, se sídlem: Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
293720 je vázaný zástupce Komerční pojišťovny, a. s., IČ: 63998017 se sídlem: Karolinská 1/650, 18600 Praha 8, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362.

