
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY KLIENTSKÉ KARTY ASSIST4YOU® (dále jen „PKK“) 

 

I. Základní ustanovení 
 

 

1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky klientského programu 

„Klientská karta ASSIST4YOU®“ (dále jen „Klientská karta“), podmínky 

vydání a pravidla užívání Klientské karty vydávané společností 

ASSIST4YOU s.r.o. se sídlem Poděbradova 28, 612 00 Brno, Česká 

republika, IČ: 02633795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 81969. 

(dále jen „ASSIST4YOU“) a práva a povinnosti Držitele Klientské karty 

(dále jen „Držitel“) 

 

2. Klientská karta je vystavena a spravována společností ASSIST4YOU®. 

 

3. Klientský program „Klientská karta“ je věrnostní program pro klienty 

společnosti ASSIST4YOU®, jehož prostřednictvím mohou Držitelé za 

podmínek a způsobem uvedených v Podmínkách asistenčních služeb 

ASSIST4YOU (dále jen „PA“) čerpat asistenční služby. 

 

Klientská karta slouží k uplatňování těchto asistenčních služeb a 

k identifikaci Držitele pro účely jejich využívání. Karta není kreditní ani 

debetní. 

 

4. Držitelem může být jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo podnikatel, 

případně právnická osoba, se sídlem podnikání v České republice. 

 

II. Vydávání Klientské karty ASSIST4YOU® 
 AS 

 

1. ASSIST4YOU® vystaví Klientskou kartu na základě požádání klienta této 

společnosti o vystavení Klientské karty podané osobně v sídle společnosti.  

  

2. ASSIST4YOU® je oprávněna žádost o vystavení Klientské karty 

odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí dojít z diskriminačních 

důvodů. ASSIST4YOU® je oprávněna odmítnout vystavení Klientské karty 

v případě, že Držitel v minulosti porušil podmínky užívání karty nebo její 

užívání bylo omezeno nebo zakázáno, případně byla karta zrušena. 

 

3. K odsouhlasení PKK ze strany Držitele dochází po převzetí Klientské karty 

a těchto PKK. Každým použitím Klientské karty Držitel vyjadřuje souhlas 

s aktuálním zněním PKK, které jsou k nahlédnutí v sídle ASSIST4YOU®  

nebo jeho pobočkách a k dispozici na portálu www.assist4you.cz 

 

4. Klientská karta obsahuje následující informace: 

a)  Non-stop telefonní číslo na operátora ASSIST4YOU® 

b)  Číslo Klientské karty 

c)  Čárový kód obsahující číslo Klientské karty 

 

5. Klientská karta je majetkem ASSIST4YOU®.  

 

6. Držiteli, který je fyzickou osobou, může být vydána nejvýše jedna 

Klientská karta. Držiteli, který je podnikatelem případně právnickou 

osobou, může být vydáno tolik karet, kolik má takový Držitel zaměstnanců.  

 

7. Klientská karta ASSIST4YOU® není časové omezená a je vydávaná 

bezplatně. Platnost Klientské karty počíná dnem jejího předání Držiteli. 

K aktivaci karty dochází do 24 hod. Klientská karta je platná pouze po dobu 

trvání pojistných smluv sjednaných přes partnerskou společnost 4PRICE 

s.r.o. nebo do odvolání.  

 

8. Změnu Držitele Klientské karty nelze provést, pouze ve výjimečných 

případech, avšak bez právního nároku. V případě úmrtí Držitele karty 

zanikají veškerá jeho práva spojená s Klientskou kartou a vyplývající z 

těchto PKK. 

 

9. ASSIST4YOU® může požadovat výměnu Klientské karty. Karta zůstává 

majetkem ASSIST4YOU®. 

 

10. Žadatel nemá na vystavení Klientské karty právní nárok. 

 

III. Používání Klientské karty 
 

 

1. Držitel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k jejímu zneužití. 

 

2. ASSIST4YOU® neodpovídá za zneužití Klientské karty třetí osobou. 

 

3. Držitel je plně odpovědný za všechny škody a náklady, které vzniknou v 

souvislosti se zapůjčením Klientské karty jiné osobě. 

 

4. Každá Klientská karta obsahuje jedinečné Klientské číslo, kterým se každý 

Držitel představí při volání na non-stop asistenční linku ASSIST4YOU®. 

 

5. Držitel je povinen při kontaktu s operátorem ASSIST4YOU® uvádět o sobě 

pravdivé a nezkreslené údaje. 

 

6. Držitel je povinen se ke kartě chovat tak, aby předešel jejímu fyzickému 

poškození. 

 

IV. Souhlas s využitím a zpracováním osobních údajů a se zasíláním 

obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

1. Držitel převzetím Klientské karty souhlasí s tím, aby všechny údaje týkající 

se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou 

Klientské karty byly ASSIST4YOU® dále zpracovány za účelem jejich 

užívání v rámci obchodních aktivit ASSIST4YOU®, a to zejména 

k reklamním a marketingovým účelům. Držitel dále převzetím a užíváním 

Klientské karty vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na 

získané kontaktní údaje. Souhlasy dle tohoto odstavce lze odvolat zrušením 

a vrácením Klientské karty a to osobně nebo žádostí s Klientskou kartou 

zaslanou poštou na adresu ASSIST4YOU®. 

 

V. Ztráta, krádež nebo poškození Klientské karty 
 

 

1. Ztrátu nebo odcizení Klientské karty je Držitel povinen ihned oznámit na 

lince +420 606 046 046  nebo osobně v sídle nebo pobočkách společnosti 

ASSIST4YOU®. Držitel může zároveň požádat bez nutnosti písemné 

žádosti o duplikát Klientské karty. Při ztrátě či odcizení Klientské karty 

nevzniká Držiteli nárok na automatické vydání nové Klientské karty. 

 

2. Pokud je Klientská karta fyzicky poškozena a nelze přečíst Klientské číslo 

nebo snímat čárový kód, který je umístěn na Klientské kartě, je Držitel 

oprávněn požádat ASSIST4YOU® o duplikát Klientské karty. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

 

1. Držitel je oprávněn kdykoliv samostatně a s okamžitou účinností ukončit 

svou účast v klientském programu Klientská karta (zrušení) a to vrácením 

Klientské karty společnosti ASSIST4YOU®. 

 

2. V případě porušení nebo porušování PKK ze strany Držitele je 

ASSIST4YOU® oprávněna okamžitě zrušit platnost Klientské karty, a to 

bez předchozího uvědomění Držitele. O zrušení Klientské karty je Držitel 

neprodleně informován na jeho kontaktní e-mailovou adresu nebo 

prostřednictvím SMS na jeho telefonní číslo. 

 

3. PKK nabývají účinnosti dnem 1.6.2014. ASSIST4YOU® si vyhrazuje 

právo je měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním Obchodních podmínek 

Klientských karet nových, a to bez předchozího uvědomění Držitele. 

Aktuálně platné Obchodní podmínky Klientské karty jsou k dispozici na 

portálu www.assist4you.cz 

 

 


