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číSlo účtu/kód banky

Pojištbvací zprostředkoVate| 2

FESNÍ ODPOVĚDN
Správce nemovitosti, realitní zprostředkování
Pojistná smlouva číslo: 503667150

PoJlsTlTEL
Allianz Poiišt'ovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 o0 Praha 8, Česká republika,
lčo +z tt sg zt
obch. rejstřik u lt4ěst, soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815

www.allianz,cz, NoN-sToP +420 241 170 000, info@allianz.cz

vece 2 23l 2020

POJlSTOVACl ZPROSTREDKOVATEL
Pojišt'ovací zprostředkovatel Jiří Budinský

obchodu

Taíl: PL 04

oprávněná k uzavření smlouvy, identifikaci a kontrole účastníků

Jmeno a příjmení Jiří Budinský

E-mail j i ri. bud i nsky@ iallianz,cz Tel. 603462374symbol

lčo 601594,13 O, číslo 20017896

PoJlSTNiK
(ten. kdo uzavirá s po]rstltelem po]lstnou smIouVu)

Pod Habřím 144

PoJlŠTĚNÝ
(ten. na Jehož odpovědnost se pojištění VztahUje; vyplňte pouze tehdy, je-

Ir odIršny od po] stnika)

Obchodní Hlaváčová spol. s r.o.
íirma,název

Zastoupená

obchodn i

f lrma]název
Reality HIaváčová spol s r.o.

Zastoupená

Ulslo uct|,]

Zapsaná
v obch. rej

Kraiským Soudem V Hradci KráloVé

PRoFEsE
Poskytovatelé zdravotnich sIužeb

u Spravce nemovltosli a realrtní
" zprostiedkován

Daňové poradenstvi

lčo 13188

489B

číslo účtu 498,13188

G

p
p
oo

Zapsaná v

obch. re1,

číslo
popisné

obec, část
obce

E-mail

krajským soudem v Hradci ooo
c

6
Ň +ags
-9

Adresa sídla (nebo bydliště)
ulice smilova

číslo číslo
popisné 777 orientačn í PSČ 53002

Obec. čast. ťarouDlce
oDce

E-mai| ], machkova@ rk-hIavacova,cz Tel,602186262

kontaktní adresa

ulice smilova

Adresa sídla (nebo bydliště)
u|ice smilova

777
UlSlo
orientační PSČ 53002

j, machkoVa@rk-hlavacova,cz Te|.602186262

PSČ 53002

Poskylovate|é sociá|ních sIužeb

Autorizované osoby ve výstavbě

Auditorská činnost

kontaktní adresa

Ulice

čisIo
popiSné lll

číslo
PSč 53002

,Smilova

číslo číslo
popisné 777 orlentační

Obec. část
obce HarOUDlce

orientační

část pardubice

Právnické proíese

veterinární lékaři

Činnost účetních poradců,
veden, účetnlctvi, vedení
daňové evidence

lT společnosti

Služby V oblasti
administrativní správy a
služby organizačně

POČÁTEK POJlŠTĚNÍ
27 a4 2020 Pojistné období roČni

Pojištění vzniká dnem počátku pojištění dohodnutým v pojistné smlouvě, Pojištění je sjednáno na Pojistnou dobu určitou, která činí jeden rok. Pojistná
smlouva se prodlužule se za stejných podmínek o da|ší rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí
druhé straně, že na dalším trvání pojišlění nemá zájem,

A lianz pojišťovna, a.s, www al]lanz.cz, 241 ]70 000, inlo@allianz,cz Proíeska 2Gv2_23 l 2020
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1. Pojištěná činnost:

Pojištěná
činnost;

právní íorma

Roční příjmy
z pojištěné
činnosti

Realitn í zprostředkován í

právnická osoba

Sazba

,60%o1

2. Pojištěná činnost:

Pojištěná činnost Správa a ÚdrŽba nemovitostí

právní forma: právnická osoba

Roční příjmy
z pojištěné
činnosti

Sazba
500 000 Kč

Retroaktivní krytí Retroaktivn í

datum

AllianZ pojišt'oVna, a,s,, www,alllanz.cz. 241 170 000, in1o@alIianz,cz Proíeska 2G v2 23 l 2a20

Sjednáno X Nesjednáno



Pojištěníse vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě

11,.14 20.04,2020

Limit poiistného plnění
1 750 000 Kč

filllannffi

Výpočet pojistného

Minimální pojistné za zďk,l,adní poiištění:

l 6?47 Kč
S]eva

. úlmy z proíesni odpovědnostr

. újmy z provozní odpovědnosti

. škody nebo újmy zpúsobená výkonem
vIastnických

práv k pozernku, budově nebo 1ednotce, pokud
siouži k výkonu pojištěné činnosti

. škody nebo újmy zpusobená činností související

. škody na pronalaté budově nebo 1ejí části

. šKody zpusobené na Věcech ZaměStnanců
" škody nebo úlmy zpúsobené oři praktrckém

vyučován í

" nákladů |éčeni vynaIožených zdravotní
pojišt'ovnou

a posKytnutých dávek sociálního poliŠtění
. škody způsobené na převzalé věcl
. škody způsobené na odložené věci a na
vnesené věcr
. škody způsobené na užívané věci movité
. pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu

oojištěného

Územní působnost: Evropa

Dodat. doba pro uplatnění nároku na
náhradu škody a úlmy (viz, Zv|áštní smluvní
u]ednán í)

Základní poiistné po slevách s přirážkami

Roční limit

1 00 000 Kč

Spoluúčast:'}

Sleva za výši
pojiStného:

Rlzikova přirážka:

5 000 Kč

Sleva

Piirážka

Kč

Kč

Kč

,i

.Á

+

+Píirážka

Kč

6 547 Kč

U Kč

+. nákladú souvisejícich se znovupořízením dokladů. Iistrn a
datovýcn nosičtr (Spoluúčast 1 000 Kč)

Allianz pojištovna, a,s.. wWW,allianZ,cz, 241 170 000, info@allianZ,cZ Proíeska 2Gv2 23l 2020

I

i.,. =



11 .14 20.04.2020

Zvláštní smluvní ujednání
Ujednává se, že nárůst celkových ročních příjmů pojištěného o více než 30 % opíoti minulému období je považován za zvýšení pojistného rizika dle
občanského zákoníku. Pojistník je povinen o této skulečnosti bez zbytečného odkladu iníormovat pojistitele.

Hekapitulace pojistného 6 547 Kč

Al|*ana ffi

sleva obchodni

Frekvence
placení rocnl

První platba: bankovním převodem

Následné
pIatbv

Obchodní
sleva

10

Obchodni
sleva GŘ

20

Roční po|istné

í982 / 5565)

sleva celkem

28 o1o

celkové roční
pojistné

1 B33 Kč

4714 Kč

hotovosti Doklad ó, Splátka poiistného 4 714 Kč

převodem ! Číslo účtu/kód banky 272712700 VS 5036671 50

X

X

Dotazník

1. Uveďte počet škod, které Vám pojišt'ovna zaplatila za
poslední tři roky v souvislosti s pojišt'ovanou odpovědností

Dotazové sazby konzultovány s kým a MFO - Holubář

2. Uved'te celkovou výši těchto škod.

0Kč0

Allianz pojišt'ovna, a,s.. www,allianž.cz. 241 170 000. inío@allianz,cz Profeska 2Gv2 23 i 2020
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Co nám svým podpisem potvrzuiete?

Je pro nás velmr du|eŽ]té, abyste obsahu uzavírané smlouvy rozuměli a aby Vám celé sjednávané po]ištění, byIo Vysvětleno, Podpisem smlouvy nám
PotVrzu]ete, Že tomu tak je. Že jsme Vám veškeré Vaše dotazy srozumite|ně zodpovědě|i a že Vám s dostatečným časovým předstihem před
uzavřením smlouvy by|y vŠechny níže uvedené dokumenty předány a s jejich obsahem souhlasíte.

'Předsmluvni lnÍormace k Po]istné smloUVě, která se řídí níže uvedenými pojistnými podmínkami a která mimo jiné obsahuje iiníormace o zpracování
osobních údalů.

'Přís|uŠné Pojistné podmínky (VŠeobecné polistné podmínky pro pojištěniprofesníodpovědnosti VPP-Po 1/1 8 a Zvláštní pojistné podmínky pro
poliŠtěnÍproÍesníodpovědnosti realitních Zprostředkovatelů a správcú nemovitostí ZPP-Po RK 1/2O).

'záznam z jednání s k|ientem, který ZaChycuje ]eho potřeby a Sdě|ené požadavky, a že toto pojištěníodpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl
upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištěni se zažnamenanými požadavky,
. iníormační dokument o polistném produktu.
Pokud uzaviráte smlouvu ve prospěch 1rné osoby, potvrzu]ete nám. že máte zájem na ochraně této osoby, jejím majetku či jiném zájmu a Víte. že tuto
osobu rnUSÍte s obsahem smiouvy seznámit. ProtoŽe na sebe bereme riziko. musíme mít od Vás k dispozici Všechny podstatné iníoímace, abychom
toto riziko mohli sPrávně ohodnotit. Pokud byste nám na naše písemné dotazy neodpověděl pravdivě a úplně, budeme postupovat podle zákona (podle
závaŽnosti nepravdivých nebo zamlĎených informací od sm|ouvy odstoupíme, pojistné plněnísnížíme nebo zcela odmítneme vyplatit), Potvrzujete, že
vŠechny kontaktnÍ Údaje uvedené v této smIouvě chcete použít ve všech Allianz sm|ouvách. Případnou změnu Zpracovávaných osobních údajů
(Ze|rnena kontaktní adresy. e-mailr,l a mobiIniho te|eíonU) nám prosim hned oznamte, Neoznámení změny budeme považovat za vědomé zmaření
doruČení a nastane lzv, Íikce doruČenÍ (co to znamená, se dočtete Ve VPP). Návrh smlouvy je v této podobě íinální a není možné jej přijmout S
výhradami, úpravam , doplňky nebo omezeními, a to ani nepodstatnými.

&Ilianr @

Co je nutné vědět o zpracováni osobnich údajů?
správcem osobních údajú ve vztanu k poj stné smlouvě ]e pojistitel. zpracování osobních udajů je nezbytné pro účely uzavření
Podrobné informace o zpracování osobních úoalu (zelména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu píáce s nimi) naleznete v
dá|e na stranxách www.allianz.czlochrana-uda u.

.04 2020
datum slednání

pardubice

místo pojistn íka

R HLAVÁČOVÁ
Smr{ova 777 spol" s r"o,
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 141 . § +420 602 i86 ?62
lČO: 498 13 189 , Dlč: eZ49813188

a splnění smlouvy.
předsmIuvní iníormaci a

§.

nebo

Allianz pojišt'ovna, a,s., www,all anz-cz,241 170 000, inío@a|lianz.cz Profeska 2G v2_23 l 2020

zpracováno


