
Pojistrró;
:,alveInl porl§t€n1

Ročni pojistné
Pojtštiini pro pPípad odcizen{

Ročnt poji"stné

Fojištiíni pro případ vandpti,smu

Ročni pojistné

Pojišti!ni sk[a

kocnl pol1stne

Pojtštění etektrontchých zařizent

Ročni pojtstné .,,..,.......,........
:

Celkové roční poji,stné před úpravou ....,.........,..
§jerlnává se běžná pojistné s pojtstným obdobim 12 rněsíců.

§leva ea délku pojistnéhg obdobi
liná sláva l pí{rážka
Celkern sleva f přirážka ..,..
Cetlruvé ročni pojtstné po úpravĚ
Pojistné za pojistné obdobť

čt-ÁHrx l.
t]ldaie o poítstnénl

8 211 Kč

6 326 Kč

2 508 Kč

]" 300 Kč

2 070 Kč

20 41,5 Kč

-5%
.200Á

,ZS o/a

15 3x.1 Kč

15 3t1 Kč

2. Poiistné za pojistrté obdob{ je splatné vždy:
k 0]..01.

každ.é.ho roku převodnim přikazem s přtpomenuttm platby na účet pojtsttteLe.
Peněžn{ ůstav: Ceská spoři.telna a.s,
Čts[o ůčtu, 22262?.2
Kód banky:0800
Konstantni symboL: 355B
Vari"abitni symbo L: B603].60859

čtÁNEx s,
H[ášeni škodných udá[ost{

Vznik Škodné události. hl.ást pojistnik bez zbytečného odktadu na nrže uvedené kontaktnt údaie:

Kooperativa,.pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZhlICKÉ PODPORY
Centrální podateLna
UrňensKa bJ4
66/+ 42'Modřtce
Tel,; B4.[ 105 105
www,koop,cz

čLÁNEK 6.
Prgilášen1.Bgii§tníka

1, PojistnikPotvrzrrje,Že.,Před uzavřen{mpojtstné,smlouvy převzal v [istinné nebo, s jeho souhlasem, v jtné

l._1}:]l_.,,Podobě 
(např, na trva|ém nostči dat) Informaie pro zálemce o pojištěni a seznámi.l se s nimi.Po]istni,k si je vědom, Že se jedná o důležtté informace, které mu nrpo'nráhou porozumět podrnínkám

sjedná.vaného Poji.Štěn{, obsahuji upozorněni na důležtté ,rp.t tý poititěnt t vliznrmn;-ustrnou*ni pojistnýchpodminek.
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2. Pojistnikdál.epotvrzuje,žepřed uzavřentm poji,stné smlouvy.převzat v l.i,stinné nebo jine:extove pc]o1:- (;;;i .; ir*rá* ."riii'drt) aotunrenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil.se s nlmi. Polrstntk si ;s

uaiopn, že tyto dokumenty tvoř( ned{|náu součást pojistné smlouvy a upravuji rozsah pojl-Štěni, jeho omezeni
("i.i"* ,vt,]r,l, p.;ua a povinnosti účastniků pojištěni a nás|edky jejich porušeni a dalši podminky PcjiŠtěnÍ a

poji.stníkle jrmi vázán stejně jako pojistnou smlouvou,

Poli"stnik prohlašuje, že má pojistný zájem na poji.štění pojtštěného, pokud 1e osobou od něj odlišnou

pojistntk potvrzuje, že adresa jeho trva|ého pobytu/bydliště či sídl.a a kontakty elektronrcké komunikace

uu.d.n. v teto pÓlistnO u*iáuui;uou aktuálni,'a Óouhlasi, aby tyto úriaje byiy y .,ip:dj L:jich 
rozporu s

;tny*i ůariiuvédánýmtu lit"* uiavřených pojttn,;.h smtouvách, ve kterých j,u 
?olrrrn:l.u] 

nebo PojtŠtěným

iilri;á;řF" jJ.ty trŮ;;i;ň p"rtri"ýih'rÁluu, s timto postupem pojistník souhlasi i. pro připad, kcy

piritrtii.ii oznámí,re"u,o'r.rvii"rreťo pobytu/bydti;t; it iidta nebo kontakLů elektronické komuntkace v

době trváni této pojistné smtcuvy,

5. pojistník souhLast, aby pojrstiteL předávat jeho osobni ůdaje členůnr pojiŠťov_aci skupiny Vienna lnsurance- 
G;;;;; rlnančnt,t"áňv 

-Č.r*e-rporttutnv, 
a,s. (dáte jen"'spřuněne osoby ). Pojistník, dá|e souhlasi, abY

poitr[it.L i spřuněné-osJrv pou:t".ri jeho osobn{ údaJe, včetně kontaktů pro e|ektronickou komunikaci, za

[;ái;;. zasí|áni svých obchodnich a rekiarnních sděLení a nabidky služeb, 
]

,štěné toLrto pojisinou sn:louvou nejsou

k datu uzavřeni smlouvy pojištÉny prott jeiným neberpáCtm u jiného pojistite|e, Pokud neni v ČLánku

"Zvtáštni, úCaje a ujednáni" iéto smlouvy vrislovně uvedeno jinak,

čt-ÁNEx z,
záuěrečná uslanoveni

1, Návrh pojistttele na uzavření pojistnó ;m_|.oulry 
(dáte 1en ''nabidka") nrusí být Pojistntkem Při,jat ve lhŮtě

stanovené poji.stitelem, r ňuni'liiirková thůúsianouena, pak do jednoho měsíce ode dne doruČenÍ nabidkY

pojistnikovi,. oapoujJ, a"Jrtt.* neuo oacňfkou oa naňiaty se nepovažuje za jejt přtjeti, a to ani v PřtPadě,

i. ,. i.t ouou od'chyl,kou podstatně nemění podmtnky nabídky,

2. Poji.stná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopi,sech. Pojistnik obdrži 1 stejnopl_s, pojistitet si" ponechá 1

stejnopis.

Drrii stná smioLtva uzavřena dne: 12.].1.2011+

il!;; ;ňi;;;i7;r;;;;riupce pojisttte|e (ziskatele); Trněný TOP SERVI§ pojištěnf, s r,o,

p"r.i*,lrii,prostředkovate| iastup ultci pojtsti_te1'e na zákla dě pLné m ocr

Ziskate[ské čis|o: 993000943B
Te[efonni čísio: 602202493
Email ptrneny@seznam,cz

Túr.. §PliYi§ poJištětť, s"r,o"
Zitavská 2991 @

47a a? Česká Lípa
1C: 227'13'I i1

Ť'el,: 4E7 8?4 487, 48'l 525 ó54

Podpis pojistníka

ir:ili., le*,.: i'"l

Podprs zástupce pojistite|e (získateLe
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Kooperativl
Povi,nné informace pro záiemce o polištěni podle § 21
zákona č. 38/200rí §b,, ve znění pozrJal;tch pr*aptir,
včetně případného upozornění pojistitel* v" ,myulu
§ 2789 občanského zákoníku

lilllflufijlJlill

Vl!NNA lNsuRÁNcÉ 6RoUP

i. Íjť:: ryl§},vlcf, agentovi, resp. výhradnim pojišťovadm agentoví
J.. Přijrneni a iméno/obchodní firma (název):
z tčo,
1.7apsaný v obchodn{n rejstřiku;
4. Byi|iště/sidlo:

6. ]e zaosán v re8i.stru verleném Českou národní bankou (ČNB) jako;
7, Registračni čislo v registru vedeném ČN8:
8 Spolupracuje výhradně s Kooperetivou poiišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group:
zprostředkovává i nekonkurenční poji,stné produkty pro:

TOP SERVI§ po|ištění, s.r.o.
227737J,L
Kra|ského soudu v Ústi nad Labem , oddíl, C, v|ožka 34405
Žitavská 2991,4?O 06 České Lípa
Česká repubLtka

poitšťovaci agent
150837pA
Ne
dal,š{ poJtšťovny na tuzcmském trhu ( i konkurenint poiistné
produkty ).

]n, Údale o podřizeném poi. zprostředkovateli, kt*rý se zálemcem o poiišiěni iedná (a to irnénem;a na ričet poJ,zprostředkovatete uvedeného pod pismenem .d) ' - l- -- '"tn'l\ 
,

?rPi|;.^' 
a jméno / obchodni Éirma (njzev): paedDr. petr Trněný

1}, Bycllišlě / src1l,c; 72729368

12. Místo podnikáni: §tříbrný kopec 507, d63 03 §tráž nad Nis<lu
Ceská republ.ika

13, Kontakni teleíon:
1{. Kontaktn{ e-mait:

15. ]e zapsán V re8istru vodeném (ČNa) iako podřízený pojišťovact
zprostředkovatel - registl.ačni čís[o:

l"5, piijnren{ a jmérto zanrěstnance nebo člena statutárniho orgánu podřizeného
poj, zprostředkovatele, který iedná :e zájemcem o pojišiění:

C, Spotečné údaje
L7,7áPis obou iěchto Poji,Šťovac{ch zProstředkovatelů tze ověřit v re8,i.§tru pojišťovacích zprostředkov:te|ů vedenén} čNn, herli 1e dostupný nrwwwcnb,cz nebo na adrese ČNB, Na Přikopě 28, ]_l"5 03, Praha 1.

i8, StiŽnost na kaŽdóho tohoto Poj.:prostředkovatete lze podat pisemně (nebo ústnó) na adresu Kooperativa poJtšťovna, a,s,, Vienna Insurance6rouP,Úsekinterníhoauditu,Pobřežní665á]-,]-8600Praha8nebor.relrg sii:""ri'rapodrtzenéhopol,rprlsiř.dko;#;;ilr;.ori ,r",zProstředkovatele uvedenóho výŠe Pod P{sm. A, Ža|obu na každého tohoto po1. zprostreJkovatele lze podat u přís[ušného ,oua... 
'- -

19, Žádný:: těchto poj zpíostředkovatelŮ nemá přtmý ani nepí,mý prrdíl na hLasovactch právech a kapitilLr Kooper.attvy pojišťovny, a.s,, VrenneInsurart(e 6roup, přÉvryšUjící i0 70, 
"-ťr\9}B '\VviJ!l.|líy

20, Kooperativa poj,Lšťovna, a,s,, Vienna ]nsurance Group, resp, osoba ovtádajici Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, nemá přimýani nePřimý Podíl na lr{,asovac{ch Právech a kapitátu žádného z těchto pojtšťovacich zprostředkovateLů pievyšující 10 7o,

21, PojiŠťovaci zProstředkovate{ uvedený vriŠe Pod pí§m, A jé provizně odměňován pojtšťovnou, pro kterou sjednává pojištění, podřizený poj.zProstředkovatel je Provianě odměňován pojišťcvacirn zprostředkovatelem uvedeným výše pod ptsmenem A, i

22, PojiŠťovací zProstředkovatel uveden'i v'iŠe Pod pism. A poskytuie zprostředkováni polištěni způsobern, ph kerém neposk1.1uje analýzu porlle
§21 odst. 7 zákona č, 38/200.! Sb., ve zněni pozdějšich předpisů,

60?2o2493
ptrn eny@ seznam.cz

00§3§7Ppz

Pří)mení, jméno, titul / obchodní firma (název)

Bydliště / sidlo:
Uatum nar, / lLL];
Te[.l

E-inai[:

Základn{ škola , Lib*rec, Vrchiického 26r!?, pří§pěvková
orga ni:a ce
Vrchltckého 262, č. or. 17, 1,60 01 Liberec 13
4671.6757

2:, Údaie o klientovi

/
|,,

I

lfliilli



:

ž5, §oučilsná pojistná ochrana ktienta (nnpovtnnÝ údaí)

klient nesděLil

26. Požadavky a potřeby kiienta týkai{cí se poiištěni:

26,1 KLient má zájem o poiištěni:

26,2 Btižši specilikace,požad;vků k|tenta (např. Limity pojíslného plněni, spotuúiast, požadovaná pňpojištěn{, poii,stný zánér,popř, motivace k

pOjištěni, informace, zda byl s klientem sepsán fonnulář Tesi povahy investora atd.);

Vi: př{loha č. 1

26,3 Finančni n]ožno9ti kttcnta (ieho představa o výši pojistného za rok nebo měs[c, volné íinančnt prostředky apod,)

Vir přitoha č. 1

Výše po|isináho io !ednirn l rozhodujictch faktorťr ovttvňuJíctch
uýběr rozt;ahu pojtštěnt.

l / P.)]1sten1, ktere )e na btzenol

Fojištěn( podnikatelských riltk TR§ND 1'lr
i

;
28, Důvody proč poji.š{ovací zprostředkovatel nabiz{ toto pojištěni:
jind - volnč editovatelné pole
NeiLépe odpovídá požadavkúm a potřebárn k[i,enta . Vysvětlen potem podpoJištěni a spoluúčasti. Předány všeobecné polistné podninky.

29, Kooperativa poiiš{ovná,:a.!., Vtenna Insurance Group, ]ČO 47].16617, zastoupená rni še uvedeným pojiš{ovactm zprostředkovatelem, timto ve
smystu §2"l89 zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákon{ku, upozorňuJe k|ienta n: následuJíci nesrovna|osti mezt jeho požad:vky a nabizeným
pojiŠtěnlm, Klient si, ie těchto nesrovnalosti vědom a souhlasi se sjednán{m poiištění tak, iek je mu nab{zeno v pojistné smlouvě č: ...,,.....,,, (teto
kolonka se vyp|ňu|e pouze v:př{padě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).
Přehted a důvody nesrovnalost{ ťfieai požedavky klienta a nabízeným pojtštěntm:

:

:

K|ient svým podptsem potvrzujc, Že
, ]eho uiše uvedené požadavky a potřeby isou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumiteLně,
- výše uvedené iníormace nrr.l byly poskytnutY §rožuňitelně,
- převzal iedno vyhotoveni tohoto formuláře včetně př{lohy č. 1 Kalkulace pojištění podnikatetských ňzik TREND 14

:

Ďno, 1) 1 1 ]l^rl r
:

Určeno k pojistné smlouvě č,; 8603160859

'JH}P §navtg pojištění, s,r,e"
ž,itavská 299l @

4Tů 02 fleská Lípa
lČ: r2]i3ji1

Tol.: a8? l]lz, +sr;+ál 52s 614

,4-

l ,'',^' ,: l' :a::.,:i l-
.,...,.,.....,...,+......,...............,.,..,:........-..-.,1_,_.,_ .--:1

podpis klienta

..:."i{iáijli] j.i,i]ij. i:li*t,' ,.. ,,,|,:.,, .}i,:

]'*:,|l,,,^ -. ----, "-*,*.*,,:;..].:*_ : 1 ):ía'1,,.i.,,l,. i:i_. , i ,::;, 
-;1 ,l;, ".,:r 

,,

ÍJ' ;:(3 i|á ;;a :- ; : . "".',-' ' '.''--..:.1:uJ.ťr.il:''.:'-.

ií.., :i r;,:., ,.
,'í:;,.. 1:',+;,i i: ].|ir;il l,:, .l.-i.,_,;if

I

l

:

:


