VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVĚŘOVÁNÍ PŮVODU VOZIDEL
1. Prověřování původu vozidel – systém PROVIN

3. Výsledek prověrky – Osvědčení PROVIN

Cebia, spol. s r.o., (dále jen Cebia) se v roce 1996 stala výhradním
představitelem mezinárodního informačního Systému OCIS (Open Car
Information System) v ČR. V rámci tohoto systému byla vytvořena
mezinárodní informační síť, určená pro výměnu údajů o vozidlech, a to
privátně preventivně registrovaných, registrovaných státními orgány,
evidovaných jako odcizená nebo nalezených v některé ze zemí působení
Systému OCIS.
Ve stejném roce došlo k vytvoření národního informačního systému v ČR
s názvem OCIS CZ, v rámci mezinárodních informačních služeb, které
Cebia poskytuje svým významným partnerům – leasingovým
společnostem, pojišťovnám ad., ale i jednotlivým občanům z celé Evropy,
USA a Kanady.
Od roku 2004 jsou výsledky jednotlivých prověření systémem PROVIN
přístupné vybraným pojišťovnám a leasingovým společnostem
prostřednictvím systému Komunikační centrum.
Systém PROVIN v ČR umožňuje klientům Cebia realizovat prověřování
původu vozidla (tzv. dokladovou prověrku), a tak zjistit
- zda údaje o vozidle jsou evidovány v informačním systému
odcizených vozidel daného státu (ISOV),
- zda údaje o vozidle jsou evidovány v informačním systému
registrovaných vozidel daného státu (ISRV),
- zda je vozidlo v Systému OCIS CZ evidováno jako odcizené.

Na základě objednávky objednatel obdrží odpověď, obdobnou následujícím
možnostem:
- „vozidlo s uvedenými identifikačními údaji je (není) evidováno v
informačním systému odcizených vozidel daného státu ke dni ….“;
- „vozidlo s uvedenými identifikačními údaji bylo (nebylo) evidováno do
…. v informačním systému registrovaných vozidel daného státu pod
reg. značkou ….“ ;
- „vozidlo s uvedenými identifikačními údaji je (není) evidováno
v Systému OCIS CZ jako odcizené ke dni ….“.

Samotné prověření vozidla systémem PROVIN spočívá v provedení
následujících kroků:
1.
2.

3.

údaje o vozidle, udané objednatelem, jsou neprodleně předány ke
zpracování do země, dle požadavku objednatele;
údaje o vozidle jsou mezinárodní informační sítí poskytnuty
příslušným zahraničním centrálám Systému OCIS, které provedou
detailní prověření údajů o vozidle v jim dostupných informačních
systémech:
- v ISOV,
- v ISRV,
- event. v Systému OCIS CZ;
došlé odpovědi z jednotlivých států jsou analyzovány; na jejich
základě je objednateli vypracována odpověď – Osvědčení
PROVIN, které je uloženo do systému Komunikační centrum.

2. Vysvětlení pojmů

4. Postup v případě zjištění závadového vozidla
V případě zjištění, že prověřované vozidlo je v některé zemi evidováno jako
odcizené, budou provedeny následující kroky:
- zahraniční partner vyrozumí úřadovnu Interpolu ve svém státě, která se
spojí s úřadovnou Interpolu Praha a požádá ji o spolupráci;
- Cebia, na základě dohod s Policií ČR, ji bude o této skutečnosti
informovat;
- Cebia uvědomí objednatele - mandanta prověrky vozidla o tom, že jím
prověřované vozidlo s uvedenými identifikačními znaky je evidováno
jako odcizené.
Cebia v zájmu klienta může pomoci zprostředkovat vyrovnání vlastnických
práv mezi původním majitelem a současným majitelem v ČR.
5. Systém VINTEST – prověřování původnosti identifikátorů vozidel
1.

2.

a) Dokladovou prověrkou prováděnou na základě údajů o vozidle se
rozumí zjištění, zda vozidlo s udanými identifikačními znaky není, v
době provádění prověrky, evidováno v informačním systému daného
státu jako odcizené. Tato informace však nezaručuje 100% jistotu toho,
že vozidlo není odcizeno, a to z několika důvodů:
1.
majitel vozidla tuto skutečnost k datu provádění prověrky na
policii nenahlásil (z důvodu dlouhodobé nemoci, dlouhodobého
pobytu v zahraničí, apod.),
2.
přestože majitel vozidla ohlásil odcizení, údaje o tom k datu
prověření nebyly do informačního systému zaneseny,
3.
při zadávání údajů do informačních systémů v zahraničí (ISOV a
ISRV) došlo k pozměnění identifikačních údajů vozidla (VIN, č.
motoru),
4.
identifikační znaky prověřovaného vozidla byly venkovním
zásahem pozměněny a neodpovídají skutečnosti; skutečné údaje
mohou být zjištěny pouze při detailní prohlídce vozu (např.
pomocí systému VINTEST).
b) Pojmem vozidlo je evidováno, jako odcizené se rozumí, že vozidlo je
v ISOV daného státu, či v OCIS CZ k určitému datu registrováno s
příznakem „vozidlo odcizeno dne ….“
c)

Dále je na Osvědčení PROVIN uveden:
- rok výroby dle dokladů k vozidlu a dle Cebia (dle systému ROKVY)
- doporučení – nedoporučení uzavření kupní, leasingové, či pojistné
smlouvy, které má ze strany Cebia informativní charakter. Doporučení
stanovuje Cebia na základě jednotné metodiky vypracované ve
spolupráci s pojišťovnami a leasingovými společnostmi v ČR.

Zjištěním, zda vozidlo bylo registrováno v daném státě v ISRV, se
rozumí prověření, zda vozidlu byla na základě údajů z ISRV oficiálně
přidělena v daném státě registrační značka.
Toto zjištění výrazně rozšiřuje množství údajů o vozidle a současně
zásadním způsobem snižuje působení čtyř rizikových faktorů
dokladové prověrky - viz bod 2a.

d) Objednatelem - mandantem se rozumí osoba, požadující provedení
prověrky.
e) Standardně se prověření vozidla provádí v dohodnutém Termínu
provedení, pokud není dohodnuto jinak. Délka této doby je stanovena s
ohledem na různorodost státních a církevních svátků v jednotlivých
zemích. Termín provedení dokladové prověrky znamená datum, kdy je
výsledek prověření vozidla, formou Osvědčení PROVIN, předán
objednateli. Cebia si vyhrazuje právo vydat Osvědčení PROVIN v tento
den kdykoli mezi 8.00 – 17.00 hod.

3.

Cílem prověřování původnosti identifikátorů vozidel je potvrzení
originality továrních údajů (viditelných a skrytých ID vozidel – tzv. VID
a SID), zjištění, zdali na těchto identifikátorech nebyla provedena
neoprávněná změna (nedošlo-li k jejich padělání), a dále ověření,
zda údaje obsažené v dokladech k vozidlu odpovídají údajům na
vozidle.
Prověřování původnosti identifikátorů vozidel se řídí platnými
Všeobecnými podmínkami pro provádění prověřování původnosti
identifikátorů vozidel systémem VINTEST.
Na každé vozidlo, které v ČR projde prověřením systémem VINTEST
s výrokem „bez výhrad“ (kategorie A) k jeho identifikátorům, Cebia
poskytuje 100% garanci na původnost jeho identifikátorů.

6. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Cebia poskytuje produkty a služby, které neustále přizpůsobuje potřebám
motoristické veřejnosti, a současně v maximální míře respektuje soukromí
svých zákazníků. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a
zasíláním obchodních sdělení poskytuje Cebia možnost nabízet produkty a
služby šité na míru. Souhlas je udělován ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti.
Souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami Objednatel uděluje do
odvolání tohoto souhlasu společnosti Cebia, jakožto správci osobních
údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala, a to i automatizovaně, poskytnuté
osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb a poskytnutí
vhodných obchodních nabídek a sdělení, a to v tištěné podobě i
elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto
souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní adresu,
telefonní a e-mailové kontakty, informace identifikující zařízení nebo osobu
spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies.
Pro účel plnění povinností Cebia vyplývajících z prověřování vozidla
systémem PROVIN budou vedle uvedených osobních údajů zpracovávány i
údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, RZ a údaje o vozidle.
Tento souhlas uděluje Objednatel dobrovolně a je možné ho kdykoliv
odvolat, a to způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních
nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Cebia. Objednatel bere na
vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí společnosti Cebia právo
zasílat obchodní sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu
prověřování vozidla, a to do doby než s tímto Objednatel vyjádří nesouhlas.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů v Cebia jsou
uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí a osobních údajů.
Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na stránkách www.cebia.cz a
ve všech Autorizovaných pracovištích Cebia.
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