Návrh pojistné smlouvy číslo
Návrh pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti realitního makléře (dále jen Nabídka)

Pojistitel:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo:

Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena:

pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je
identifikována dále v této pojistné smlouvě

IČO:

63998530

Zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy)

Klientská linka:

957 444 555

Pojistník (shodný s pojištěným):

-

Sídlo:
Plátce DPH:

IČO:
Zápis v OR / ŽR:

-

Telefon/fax:

-

Korespondenční adresa:

-

Bankovní spojení:

-

Jednající osoba:

-

E-mail:

-

Plátce DPH:

-

E-mail:

-

Pojištěný (odlišný od pojistníka):
Sídlo:

-

IČO:
Zápis v OR / ŽR:

-

Telefon/fax:
Korespondenční adresa:

-

Bankovní spojení:

-

Jednající osoba:

-

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s
pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek.

Datum sjednání:

00.01.1900

Počátek pojištění:

-

Konec pojištění:

Vyplňte datum počátku

Pojistné období:

roční

Automatická obnova:

ano

Pojistné:

běžné

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále ustanovení VPP, DPP, ZPP
dále uvedených v této pojistné smlouvě a obsah této smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná.

Hlavní pojišťovací zprostředkovatel:
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel:
Pojistnou smlouvu vypracoval:

Chytrý Honza a.s.

Sjedn. č.: 8880941373

Reg. č. přiděl. ČNB: 133873PA

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS

Článek I.
Úvodní ustanovení
Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.
Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii oprávnění k výkonu činnosti a tvoří přílohu této pojistné smlouvy.
Pokud není dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky.
Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou
schváleny jako druh vozidla motocykl.

Článek II
Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU REALITNÍHO MAKLÉŘE
Pojištění odpovědnosti z výkonu realitního makléře se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti při poskytování
odborných služeb DSUPOS P 1/16 (dále jen DSUPOS).
Pojištění odpovědnosti z výkonu realitního makléře se vztahuje právním na předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu povinnost k
její náhradě v souvislosti s:
a) výkonem realitního makléře;
b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu realitního makléře;
c) poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady při výkonu realitního makléře.
V souladu s článkem 3 odst. 1 písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění čisté finanční újmy se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši limitu pojistného plnění uvedeného
v této pojistné smlouvě pro základní rozsah pojistného krytí.
Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky.
Limit pojistného plnění/sublimit
pojistného plnění

Rozsah pojistného krytí
obecná odpovědnost v rozsahu čl. 3 DPPOP P 1/16
(včetně újmy vzniklé na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti a újmy na
životním prostředí vzniklé náhlým a nenadálým porušením ochranného zařízení)

Spoluúčast

Pojistné

LP

1 000 000 Kč

5 000 Kč

2 450 Kč

SLP

100 000 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

profesní odpovědnost v rozsahu čl. 2 DSUPOS P 1/16
újma v souvislosti s jakoukoliv finanční nebo platební transakcí

3 450 Kč

Celkové pojistné

Výkladová ustanovení:
LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny
pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
SLP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena sublimitem pojistného plnění, který je stanoven v rámci limitu pojistného plnění.
Sublimit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Článek III.
Pojistné plnění
Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této
pojistné smlouvě.
Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na adresu:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O. BOX 28, 664 42 Modřice
Telefon: 841 444 555, fax: 547 213 468
olpumo@cpp.cz
Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH.
V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS

Článek IV.
Výše a způsob platby pojistného
Sjednaná pojistná nebezpečí
Pojištění odpovědnosti
Doplňkové připojištění
Celkové pojistné za sjednané pojistné období
Frekvence plateb
Splátka pojistného

Pojistné
2 450 Kč
1 000 Kč
3 450 Kč
roční
3 450 Kč

Pojistné je pojistným běžným a je v úplné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno
dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě.
V případě sjednání pololetních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který
následuje po uplynutí šesti měsíců od předchozí splátky pojistného. V případě sjednání čtvrtletních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění,
následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí třech měsíců od předchozí splátky pojistného.
Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0 (číslo pojistné smlouvy).

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Je-li sjednána automatická obnova, pojištění se prodlužuje vždy na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6
týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická obnova, pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Změnu pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran provést jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.
Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail), pokud není dohodnuto jinak.
Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti 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.
Součástí této pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy vyznačené na pojistné smlouvě. Dále je součástí pojistné smlouvy přehled poplatků, jehož aktuální
podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
Pojistník zaplacením pojistného potvrzuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
Pojistník zaplacením pojistného souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné
osoby), v souladu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Pojistník zaplacením pojistného dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání
svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
Pojistník zaplacením pojistného potvrzuje, že mu ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné
události, a ani mu není známa žádná již vzniklá škodná událost.
Pojistník zaplacením pojistného akceptuje, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zakoníku, v platném znění.
Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
Pojistník zaplacením pojistného prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v této pojistné smlouvě, pojistné částky a limity pojistného plnění si zvolil sám. Pokud se tento rozsah
pojištění liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou
pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného za první pojistné období, na bankovní účet České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a to
do třech dní od data vytvoření nabídky. Pojistné je zaplaceno připsáním na účet České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group nebo uhrazením v hotovosti
pojistiteli nebo zástupci pojistitele, který je pojistitelem zmocněn pojistné inkasovat. Pro pojistné platí, že se považuje za uhrazené též okamžikem, kdy byl podán příkaz k
převodu peněžních prostředků s okamžitou splatností za podmínky, že tento příkaz k převodu peněžních prostředků byl převádějící institucí následně jako správný, proveditelný
a účinný bezodkladně proveden. Počátek pojištění je stanoven na den, který je v nabídce uveden jako počátek pojištění. V případě nezaplacení pojistného do třech dnů od data
vytvoření nabídky, není pojistitel touto nabídkou vázán a pojištění nevznikne. Nabídka musí být pojistníkem přijata ve lhůtě stanovené pojistitelem. Odpověď s dodatkem nebo
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí.

Přílohy pojistné smlouvy:

VPP, DPP, ZPP, ZSU, DSU dle textu pojistné smlouvy
Výpis z OR (ŽL, koncesní listina, jiná listina) pojištěného/pojistníka
Oprávnění k činnosti
Záznam z jednání

V dne:
07.11.2017

V dne:
07.11.2017
ver. X/17
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