ŽÁDOST O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU
ZPŮSOBENOU VADOU POSKYTNUTÉ ODBORNÉ
SLUŽBY PRO REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE
Informace pro zájemce o pojištění:

Podpisem této žádosti se zájemce o pojištění ani pojistitel nezavazují k uzavření pojistné smlouvy. 					
V této žádosti uveďte prosím všechny požadované informace a případné další informace, které mohou být podle Vašeho názoru relevantní pro sjednávané pojištění,
a připojte k ní související dokumenty. 					
Zájemce o pojištění - Pojistník
Jméno / Název

IČ / RČ

Zastoupený
Sídlo / Adresa
Prostředky komunikace:
Korespondenční adresa
Mobilní telefon

Telefon
E-mail

Pojištěný je totožný s pojistníkem
Předmět činnosti pojištěného

Realitní zprostředkování
Doklad o činnosti
Výpis ze živnostenského rejstříku (Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona)

ze dne

Výpis z obchodního rejstříku (Spisová značka, vedená u)

ze dne

(Doklad přiložte jako přílohu)
Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli (Vyplnit pouze v případě, že je pojištění sjednáváno prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele)
Typ zprostředkovatele (platnou variantu označte „X“)
Název zprostředkovatele

A/ Pojišťovací makléř nebo jeho vázaný zástupce
B/ Pojišťovací agent nebo jeho vázaný zástupce nebo vázaný zástupce pojistitele

Finanční ochrana M&B s.r.o.
Adresa

Slavonická 343/5, Praha 4, 142 00
Kontaktní údaje

info@financniochrana.cz, www.financniochrana.cz
Sjednatelské číslo

71366000
Uvedené údaje slouží v případě typu zprostředkovatele „A“ též jako kontaktní údaje pro hlášení škodných událostí.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Pojistná nebezpečí
I.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby, včetně následné finanční škody
a čisté finanční škody

I.a. Škoda na převzatých dokladech
II. Odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s činností na kterou se vztahuje výše uvedené pojištění
profesní odpovědnosti, včetně újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným
užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti
II.a. Újma na věcech převzatých a věcech užívaných
Spoluúčast
Pojištění se řídí VPP 300-2, ZPP 690-2, ZPP 650-2 a ujednáními smlouvy

Limit / Sublimit
Limit dle zvolené kategorie realitního zprostředkovatele
Sublimit ve výši limitu na jednu pojistnou událost dle zvolené
kategorie realitního zprostředkovatele
Limit ve výši limitu na jednu pojistnou událost dle zvolené
kategorie realitního zprostředkovatele
Sublimit ve výši limitu na jednu pojistnou událost dle zvolené
kategorie realitního zprostředkovatele
Pro každé pojistné nebezpečí je stanovena
spoluúčast ve výši 1% minimálně 5 000 Kč

VOLITELNÉ PARAMETRY POJIŠTĚNÍ
Počátek pojištění
1/ Pojištění s limity dle zákona o realitním zprostředkování
Kategorie

A/ Realitní zprostředkovatel:
Limit:
1 750 000 Kč
na jednu pojistnou událost
a
3 500 000 Kč
pro případ souběhu více pojistných události v 1 roce

B/ Osoba jednající jménem realitního
zprostředkovatele (viz níže):
Limit:
875 000 Kč
na jednu pojistnou událost
a
1 750 000 Kč
pro případ souběhu více pojistných události v 1 roce

Hrubý příjem

Kategorie a varianta dle výše hrubého příjmu
(Vybranou variantu označte "X")

Roční pojistné

do 2 000 000 Kč/rok

2 428 Kč

do 3 000 000 Kč/rok

2 636 Kč

do 5 000 000 Kč/rok

3 476 Kč

do 10 000 000 Kč/rok

6 892 Kč

do 30 000 000 Kč/rok

16 856 Kč

do 1 000 000 Kč/rok

1 792 Kč

do 3 000 000 Kč/rok

1 956 Kč

do 5 000 000 Kč/rok

2 852 Kč

do 10 000 000 Kč/rok

5 936 Kč

Osobou jednající jménem realitního zprostředkovatele je realitní zprostředkovatel, který je na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s jinou právnickou osobou,
jež je realitním zprostředkovatelem, oprávněn poskytovat realitní zprostředkování pouze jménem takové právnické osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným
užitím obchodního jména či obchodní značky takové právnické osoby.
2/ Pojištění s limity vyššími, než požaduje zákon o realitním zprostředkování
Kategorie = bez rozlišení
(Realitní zporstředkovatel i Osoba jednající jménem realitního
zporstředkovatele)
Limit:
3 500 000 Kč
na jednu pojistnou událost
a
7 000 000 Kč
pro případ souběhu více pojistných události v 1 roce

Limit:
5 000 000 Kč
na jednu pojistnou událost
a
10 000 000 Kč
pro případ souběhu více pojistných události v 1 roce

Hrubý příjem

Kategorie a varianta dle výše hrubého příjmu
(Vybranou variantu označte "X")

Roční pojistné

do 3 000 000 Kč/rok

3 716 Kč

do 5 000 000 Kč/rok

4 776 Kč

do 10 000 000 Kč/rok

9 564 Kč

do 30 000 000 Kč/rok

23 736 Kč

do 3 000 000 Kč/rok

4 188 Kč

do 5 000 000 Kč/rok

5 428 Kč

do 10 000 000 Kč/rok

10 736 Kč

do 30 000 000 Kč/rok

26 644 Kč

Prohlášení zájemce o pojištění

Zájemce o pojištění prohlašuje, že informace uvedené v této žádosti jsou správné a pravdivé a že nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou být významné pro sjednání
pojištění. Souhlasí, aby na základě informací uvedených v této žádosti byla uzavřena pojistná smlouva. Zavazuje se informovat pojistitele o jakýchkoli důležitých změnách
relevantních skutečností (včetně změn informací poskytnutých v této žádosti), které nastanou před uzavřením pojistné smlouvy.

V

Dne
Podpis zájemce o pojištění

