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SLAVIA 
POHŠŤOVNA 

Pojistná smlouva č. 5900032442 

Slavia pojišťovna a.s. 
se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika 

IČ: 601 97 501 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 

(dále jen ,,po.listiteI") 
zastoupený dále uvedenými osobami 

a 

Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace 

zastoupený: 

se sídlem Wsøká 95, Rakovník I, 269 01 Rakovník, Česká republika 
IČ: 003 60 155 

(dále jen ,,pojistník") 

uzavírají 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu S pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
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článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.2. 

Pojistnik sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn., že je zároveň pojištěným. 

Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanovenich této pojistné smlouvy uvedeno 
jinak. 

3. 

4. 

Pojištění majetlaı se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanovenich této pojistné 
smlouvy uvedeno jinak. 
Pro pojištěni majetku je místem pojištění: U Školy 123. 271 01 Nové Strašecí pokud není dále v této pojistné 
smlouvě uvedeno jinak. 

5. Pro pojištěni podle této pojistné smlouvy příslušné plat následující pojistné podminw, l‹teré jsou nedílnou 
součástí této pojistrıé smlouvy a tvoří jeji přílohu: 

Všeobecné pojistné podmíně (dále jen IIvpp/18i1") 
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku na všechna rizika (dále jen ııDPP - M/14/1") 
Zvláštní pojistné podmíně pro živelní pojištění (dále jen ırZPP 110/14/1") 
Zvláštní pojistné podmínky pro přepad odcizení (dále jen IIZPP 130/14/1") 
Zvláštní pojistné podminw pro pojištění hmotných věci movitých během silniční dopravy (dále jen ııZPP 160/14/1") 

Článek ıı. 
Podmínky pojištění 

1. POJIŠTĚNÍ MAJETKU NA VŠECHNA RIZIKA 

1.1. Pojistná nebezpečí: 
Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo odcizení předmětu pojištění jakoukoliv události, která 
nastane nahodile a náhle a není vyloučena ve VPP/18/1, ZPP 110/14/1, ZPP 130/14/1 a DPP - M I14/1 nebo 
touto pojistnou smlouvou. 

1.2. Pojistná událost: 
Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení předmětu pojištění způsobené pojistrıým nebezpečím 
uvedeným v článku II. DPP - M/1411, ke kterému došlo v době trvání pojištění a v místě pojištění. 

1.3. Předmět pojištěni, pojistné částky. spoluúčasti : 

Poř. 
číslo prednıèı pojištěni Pojistná částka Spoluúčast" 

Pojištění se 
sjednává 11213) 

Maximální roční limit 
pojistného plnění 2) 

1 30000000 Kč Movitá věc - výstavní exponát - hlava 
Kelta 10 000 Kč nesjednává se 

Poznáme: 

l 

1.4. Ujednává se, že odchylně od ustanovení článku VI. odst. (1) písm. a) ZPP 130/14/1 se pojištění vztahuje rovněž 
na škody způsobené malbami, nástñky nebo polepenim předmětu pojištění. 
Pro toto pojištění se v rámci sjednaného limitu pojistného plnění sjednává subllmlt pojistného plnění ve výši 
500 000,- Kč, se spoluúčasti 1 000,- KČ. 

2. POJIŠTĚNÍ PŘEPRAW vĚci MovıTÝcH 

2.1. Pojistná nebezpečí: 

Pojištění věci během silniční dopravy se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci pojistnými 
nebezpećimi uvedenými v článku II. ZPP 160/14/1 . 
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2.2. Pojistná událost: 

Pojistnou události je poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci zapříčiněné něl‹terým Z pojistných 
nebezpečí uvedených v článku II. ZPP 160/1411, které působilo na pojištěnou věc v době trvání pojištění. 

2.3. Předmět pojištěni, pojistné částky, spoluúčasti : 

Poř. 
číslo Předmět pojištění Limit pojistného 

plnění 2) 
Spoluúčast 

Pojištění se 
sjednává ı›2)3) 

Sublìmit pojistného plnění 
pro jednu po. událost na 

jedno vozidlo 3) 

1 Movitá věc - výstavn i 
exponát - hlava Kelta 30 000 000 Kč 10 000 Kč první riziko 

Poznámky: dne 18.9. 2020 bude výstavní exponát převážen Z Depozitáře Národního muzea, Prokopa Holého 78. 411 55 
Terezín do Muzea Nové Strašecí, u Školy 123. Nové Strašecí a 21 .9.2020 zpět Z MLızea Nové Strašecí do Depozitáře Národního 
muzea, Prokopa Holého 78, 411 55 Terezín. 

Místo pojištění: územní rozsah Česká republika 

2.4. Dále se ujednává: 

Ujednává se, že odchylná od ustanovení článku v., ZPP 160/14/1 se pojištěni vztahuje i na škody vzniklé 
v důsledku nakládky či vykládky pojištěné věci. 

2.5. Ujednáni O spoluúćastechz 

1) 

2) 

b) 

Bylo-li odcizeno přenosné zařízení Z motorového vozidla, vzniká oprávněné osobě právo na plnění 
pouze v případě, pokud: 
a) motorové vozidlo. Z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo 

pevnou střechu, 
odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšl‹u 
viditelné nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla, 

c) škoda vznil‹la v době od 6.00 do 22.00 hod. 
Bylo-lí odcizeno přenosné zařízení Z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba na pojistném 
plnění spoluúčasti ve výši 25 % Z pojistného plnění, minimálně však spoluúčasti sjednanou výše v 
pojistné smlouvě. 

Článek III. 
Plněni pojistitele 

1 Pojistitel poswtne, bez ohledu na jiná ujednání v pojistné smlouvě, pojistné plnění (limit pojistného plnění) ze 
všech pojištěni sjednaných touto pojistrıou smlouvou, za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného obdob maximálně do výše: 

za Škody způsobené pojistným nebezpečím ,,povodeň" 
za škody způsobené pojistným nebezpečím ııvichřice" 
za škody způsobené pojistrıým nebezpečím 11 sesuv" 
za Škody způsobené pojistným nebezpečím ,,vodovod" 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 000 000,- KČ, 
30 000 000,- Kč, 
30 000 000,- Kč, 
30 000 000,- Kč. 

2. Pro pojištění majetlaı se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. I případě pojistné 
událost na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění Z téže příčiny se při likvidaci pojistné 
události od celkového pojistného plnění za pojistrıou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze 
všech spoluúčasti sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou 
události. 

Článek IV. 
Zvláštní ujednání 

1. Pro případ odcizení krádeži věci movitých pojištěných touto pojistnou smlouvou podle ujednání v či. II. plati 
rovněž následující podminw zabezpečení: 
Právo na plnění vzniká v případě. že přepravu zajistí Národní muzeum policejní ozbrojenou eskortou (Policie 
ČR). Doprovodí jeden pracovník Národního muzea, který bude zodpovidat za balení předmětu. Výstavní 
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exponát bude umístěn v trezorové vitríně, střežen kamerami, fyzickým dozorem a zabezpečen elektronickým 
zabezpečovacím systémem. 
Za překonání překáží se považují rovněž případy, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího 
konstrukčního upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí rozebiratelné nebo nerozebiratelné pevné spojeni 
pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit 
bez jeho destrukčního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, 
k jehož překonání je nutno použít min. ručního nářadí, pokud nejde O běžně používaná spojení, jejichž 
konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či oken na pantech). 

Článek V. 
Hlášení škodných události 

Vznik Škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném fiskopisu, 
dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojisfiteli na adresu: 

Slavia pojišťovna a.s. 
Táborská 940/31 
140 00 Praha 4 

fax: tel: 
e-mail 

Vpřípadë, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistrıik (pojištěný) povinen 
dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za 
doručené V okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistrıikem nebo 
pojištěným na adresu pojistitele uvedenou výše. 

1.2. 

Článek VI. 
Pojistná doba, pojistné obdob 

Pojistná doba je doba účinností pojistné smlouvy (doba, na kterou bylo pojištění sjednáno). 
Pojištění podle této pojistné smlouvy nabývá účinnosti počínaje dnem 18.09.2020 a jeho účinnost končí 
uplynutím dne 21.09.2020. 

1. 

2. 

Článek VII. 
Pojistné a způsob placeni 

Celkové pojistné za pojištěni podle této pojistné smlouvy činí 54 900,- Kć, je sjednáno jako jednorázové a je 
splatné nejpozději k datu 18.09.2020. 
Pojistnik je povinen uhradit pojistné na účet pojistitele číslo 512414004014000 vedený u Expobank CZ a.s., 
konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 5900032442 (číslo pojistné smlouvy) 

3.4. 

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet. 
Ujednává se, že účinnost pojištěni specifikovaná v Článku VI. nastává úhradou pojistného dle ustanovení 
v Článku VII. této pojistrıé smlouvy. Při nedodržení úhrady pojistného die Článku VII. této pojistné smlouvy 
pojištění nevzniká. 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pojistník výslovně prohlašuje, že převzal informace O zpracování osobních údaje a byl poučen o svých právech 
náležejících mu podle platrıých a účinných předpisů ČR a EU. 
Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny dotčené osoby s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných 
podmínek Zároveň se zavazuje předat těmto osobám informace O zpracování osobních údaje a poučit je o jejich 
právech jako subjekt poskytujících své osobní údaje ve smyslu platných právních předpise ČR a EU. 
Smlouva maže být měněna nebo doplňována pouze plsemnými, postupně číslovanými oboustranně dohodnutými 
døđaıw, l‹teré se stávají nedílnou součástí smlouvy. 
Pojistnlk prohlašuje, že před sjednánlm pojistné smlouvy byl srozumitelně seznámen se zněním příslušných 
pojistných podmínek pojistitele, l‹teré se vztahují pojištění vzniklému na základě této smlouvy, a že pojistné 
podmínky převzd spolu s pojistnou smlouvou. 
Pojistník dále prohlašuje, že odpověděl na všechny dotazy pojistitele úplně a pravdivě, nezamlčel žádné 
informace přímo vztažené k předmětu pojištěni nebo ovlivňující podmínky pojištění a je si vědom následků 
nepravdivých či neúplných informací. Pojistník prohlašuje, že mu byly poswtnuly veškeré zákonné informace i 
ty, které sám žádal, a to před sjednáním pojistné smlouvy. 
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5. 

6. 

Smluvní strany ujednávají, že polaıd tato pojistná smlouva podléhá povinností uveřejnění dle zákona Č. 340/2015 
Sb., (zákon O registru smluv), provede toto na své náklady pojistnik, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto 
zákonem. Pojistník dále zajistí, aby byly ze zveřejňovaného znění této pojistné smlouvy odstraněny informace, 
l<teré se dle zákona č. 106/1999 sh., o svobodném přístupu kinformacim, ve znění pozdějších předpisů, 
nezveřejňují. 
Pojistník je dále povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat pojistitele (postačí e-mailová zpráva) o 
zaslání této pojistrıé smlouvy správci registru smluv a o jejím uveřejnění. 
Pojistrılk prohlašuje, že zplnomocnil pojišt'ovacího makléře Agripos-Rakovnlk spol. S r.o., IČ: 25814088, člen 
RENOMIA NETWORK se sídlem Tyršova 214, 269 01 Rakovník vedením a zpracováním svého pojistrıého 
zájmu. 
Smluvní strany této pojistrıé smlouvy se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému 
touto pojistrıou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkova nebo pojištěnému se považují za doručené 
pojistníkovi nebo pojíšténému doručením zplnomocněnému pojišt'ovacímu mal‹léři. Odchylně od Článku V. 
VPPI18/1 se pro tento případ za "doručovací adresu" považuje doručovací adresa zplnomocněného 
pojišt'ovaoího makléře. 
Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou 
smlouvou doručované zplnomocněným pojišt'ovacim makléřem za pojistrıíka nebo pojištěného pojistiteli se 
považují za doručené pojistiteli od pojistrıíka nebo pojištěného doručením pojistiteli. 

Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem Z pojistné smlouvy neživotrıího pojištění je možné řešit soudní nebo 
mimosoudní cestou. Mimosoudně prostřednictvím České obehodni inspekce (wvvw.coi.cz). Právní úpravu 
mimosoudního řešení spotřebitelských spora naleznete V zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

7. 

8. 

9. 

Veškeré informace požadované platnými právními předpisy upravujicími distribuci pojištění a zajištění o 
pojišt'ovné a pojištěni včetně mechanismu pro oznamováni porušení těchto předpisů a střetu zájmu naleznete 
na: https://www.slavia-pojistovna.cz/cs/distribuce-poiisteni-a-zajistenil. 

Pojístitel zpracovává osobni údaje v souladu S platnou legislativou a internimi zásadami pro zpracování 
osobních údaje ve Slavia pojišt'ovně a.s. Plné znění naleznete na: httosz//www.slavia-pojistovna.cz/cs/ochrana- 
osobních-udaju/. 

Pojistı'ıá smlouva obsahuje 5 stran textu. Její součástí jsou pojistné podmíně a smluvní ujednání pojisfitele. 

v Praze dne 15.09.2020 
za pojistitele 

Jan 
Hustoles 

Digìtáln 

Slavia Dofiırovna Táborská 940/31 I I vť.„..-..- czóoıoı Digitálně 

Datum 
2020.09. 15 
14:49:00 +02'00 

junior underwritef urıderwriter 

POJIŠTĚNÍ VZNIKÁ ÚHRADOU POJISTNÉHO 
V Praze dne 15.09.2020 
za pojistníka 
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E RENOMIA 
NETWORK Vždy ve Vašem zájmu. 

Záznam Z j dııáııí 
(pmllv § 79 zñknıııı ř. 170/2018 Sb. O ılislı'ì I›ııı'i pojišlčııí ıı zajištění) 

5900032442 

Klient 
Název I Jméno a přijmení: 
Sídlo I Adresa hydıišıè: 
Jednajlcl I Zastupen(á): 

Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace 
Vysoká 95, 269 01 Rakovník 
ıIıııııııııııııııııııııııı Telefon : 

IČO: 003 60155 

`:r= 

( I . ı [ ı '  Í ť i l  P‹)jišťmlčıcÍ zpı'‹›stře(lkuvzıtci ‹ 
|. ulnıL.~4ıı=ılıl1ł4ılııL~qı;ıılnnáh po.ııŠŤovAcí MAKLÉŘ 
Název: Agripos Rakovník. spol. S r.o. 
IČ: 25614088 
Sídlo/místo podnikání: Tyršova 214, 269 01 Rakovník 

E-mail: WMO IIIIIIIIIII 
ı ı ! -G 

I 
" I  | ı ın m i  ı ťx i lx ı  l \ ; ı l i ı .  

Název: 
IČ: 
Sídlo/místo podnikání: 
Telefon: 
E-mail: _ 

I l  

" a ` H :  ı ı ı  I 
m i - I .  

Jméno a pfürnenl: 

I>‹›ż:ı‹l:nl‹).. cíle il l)i›UI‹:I›) lšlìťııkzı 

Ing. Michaela Oplová 

Klient požaduje: sjednání pojištěni podstatnou změnu pojištěni. 
Cílem tohoto jednání je zjistit potfebu pojistné ochrany klienta v oblasti: 

Věcné škody způsobené żiveíní události 
Odcizení a vandalismus 
Technická rizika (poškození nebo zničení stroje nebo eíe 

Přerušení provozu Z důvodu živelní události 
Přerušení provozu Z důvodu poruchy stroje nebo el. zaflzenl 
Pojištènl přerušení provozu Z důvodu úřednlho zásahu 

ÍìälÍìž‹ıı'ill,l'ııııpzıj-ı'ildllı'ıı:flÍłı.' I 

Tzv. obecná provozní odpovědnost 
Čistá financnl újma 

Ujma způsobená vadou výrobku nebo vadou práce po předán! 
Pojištènl odpovědnosti za újmu na věcech převzatých a użlvaných 
Újma způsobená propojené osobě 

I 

Odpovědnost silniOnlho dopravce 
Odpovědnost zasilatele 
Odpovědnost dráżnlho dopravce 

Odpovědnost Z provozu silničního vozidla (tzv. "povinné rućenr') 
Havarijnl pojištěni 
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Pojištění pohledávek 
Pojištènl finanćni způsobilosti dopravce 
Pojištění kybernetických rizik 
Pojištění p mi ochrany 

' např Krøzsaıšu bàišıënì ı‹ ıimnúm pqisznèhø pınánı, ke spoluúčasti. k výběru pojištbvny aťď 

ronil) 

Jiné: 

Pojištění skel 
Jiné 

Předmět pojištěni: Výstava a přeprava muzejnlho exponátu - vzácný artefakt hlav Kelta 
PC - 30.000.000.- Kč 
su . 10.000,- KČ 
Rizika: poškození a zničení. żivelnl události. přepravou, odcizenlm či vandalismem 
Krátkodobé pøjêšıènı ve dnech 18.-21.9.2020 

D 

Rozbiti skel 
Poškození nebo zničení vastnłho přepravovaného majetku 

Jiné: 

Přerušení provozu Z důvodu zamezení přístupu do msta pojištěni 
Přerušení provozu Z důvodu pracovní neschopnosti 

Odpovědnost Z pro~ozu mobilního stroje 
Újma způsobená na přirozených právech ćlovèka 
Škody na żivotnlm prostředí 
Úhrada nákladů vynaložených demontáž! a montág vadného výrobku 
Jiné: 

Pojištění D&O 
Pojištènl specializované profesní odpovědnosti 
Jiné: 

Pojištění záruky pro případ úpadku cest. kanceláře nebo agentu 
Specializované zemědělské pojištěni 
Pojištění stavebně montážních rizik 
Jině: 

Další ìnlbıˇıııčıcc ıı l›‹›LlklııLl}ˇ pílc‹.H‹›żcııć lšlìcntcm I.pıl‹›sli"‹:‹Ik‹›\êıtcli 

Vyplněný příslušný dotaznlk, případné specifikace parametrů pojištění Seznam věcí, eré maj! být předmětem pojištění 
.Pojistné smlouvy. eré zákazník uzavřel V minulosti Fotodokumentace předmětu/-ů pojištění 

Kopii dokumentu. ze kterého plyne požadavek na pojištěni (např. Smlouva O dllo; nájemnl smlouva, smlouva O přepravě apod.) 
Škodnl průběh pojištěni Jiné: 

l)‹›p‹›ı'ııčcní zprostřcıllflıvzılclc za ılüuuly. na ktcrýclı zl›ı~‹›střc(ll‹‹›v:ıtcI zakládá dup(›ı'učcııí 
Doporučení na realizaci pojištěni směřují k pojišťovně Slavia. Důvodem je vyhovující rozsah pojištěni vztahující se ke krátkodobému pojištění a těmto 
parametrům odpovídající výše pojistného 
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m RENOMIA 
NETWORK Vždy ve Vašem zájmu. 

Zprostředkovatel tímto doporučením neposkytuje radu ve smyslu §78 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištěni a zajištèrıl. 

Nant đlnnadV změny sjednaných limitů DoiistnéNo Dınènı. změny sjednané spoluúčasti atd. 

\Iysvčtlcııí dopzıcliı sjcdııání Ichu p‹xdstzıtııć změny pojištění 
Sjednáním pojištěni nebo jeho podstatnou změnou vznikají pojistníkovi. pojištěnemu. případně oprávněné osobě. povinnosti vyplývající Z právních pledpisů. 
miistnvch podmínek nebo pojistné smlouva. Podrobnější informace jsou k nalezení v příslušné pojistné smlouvě a pojistných podmínkách Døiiflıiıeíø. 

Přípaıdııć ııcsı'mıı:ıI‹›stì mezi p‹›Z:ıılčıvlš_\ klìcıılaı il ąicılıızìuıııýııı pujìštčııíııı ııcl)ı›jL-lı‹› l›‹›dsl;ıtıı‹›ıı 7.ıııč~ıı‹›ıı 

Rıızlıınlııııtí klìcııtıı kc sjcılııáııí pujišlční ııclıu pmlslıılııć ııııčııč 1›‹›jìšlćní 
Klient souhlasil nesouhlas! se sjednánlm pojištěni nebo podstatnou změnou pøiišıènı podle doporućenl pojišlovaclho zprostředkovvatele. 

Přípaıšlııć d‹›l›lñııjící vyjáılřcııí klìcııtzı kc s_iL-ılıızìııí pojištčııi ııclı‹›jclı‹› pmlstaıtııć I.ıııćııč 

I)nl›lıVı\ıjící 'ní'‹›ı`ııızı‹-‹.- ‹ı zl›ıl‹›sli"c‹lk‹n:ılclì 
Samostatný zprostředkovatel je při sjednání tohoto pojištěni nebo při jeho podstatné změně odměňován: 
IE provizi od pojistitele. která je stanovena procentem Z pojistného příslušné pojistné smlouvy a je již zahrnuta ve výši pojistného. 
D poplatkem od klienta. který se řídí smlouvou O zprostředkování pojisteni mezi klientem a zprostředkovatelem. 

Zprostředkovatel zprostředkovává pro klienta pojištěni jako pojišťovacl makléř na základe písemné smlouvy S nlm uzavřené. Pojišlovny. u kterých může 
zprostředkovatel zprostředkovávat pojištění v makléřském režimu. jsou uvedeny jako spolupracujlcl pojišťovny zprostředkovatelé na internetových stránkách 
zprostředkovatelé vwvw.renomia.cz/pravni-polozky (seznam spolupracujících pojišťoven). Zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném ČNB. Zápis 
zprostředkovatelé v registr ČNB může klient nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách wvvvv.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111. 
Zprostředkovatel nemá plný nebo neplný podll na hlasovacích právech či základnlm kapitálu pojišťoven. se l‹terými může klient sjednat pojištěni 
prostřednictvím zprostředkovatele. Žádná pojišťovna. se kterou může klient sjednat pojištění prostřednictvím zprostředkovatelé, nebo osoba ovládající danou 
pojišťovnu, nemá plný nebo nepřímý podll na hlasovacích právech či základním kapitálu zprostředkovatelé. Stížnosti od klientů. pojištěných nebo jiných 
oprávněných osob na činnost zprostředkovatelé (nebo jeho zaměstnanců) je možné adresovat statutárnímu orgánu zprostředkovatele. a to písemně na adresu 
jeho sídla. Podánl stlanosti je možné rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů. kterým je CNB. přlpadně se obrátit na přlslušný 
soud nebo na mimosoudní orgán řešení spora, l‹terým je v oblasti nepivotního pojištěni Ceská obchodni inspekce - wvvw.coi.cz. Podrobný postup podání a 
vyřízení reklamace Ci stížnosti adresované zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách zprostředkovatele 
www. renomia.cz/pravni-polozw (reklamační řád). Další informace zejména pak informace o pravidlech slzení střetu zájmů lze získat na internetových stránkách 
zprostředkovatelé vnvw.renomia.cz/pravni-polozw (pravidla řízení střetu zájmů). 

Pıl‹›hlzìšcııí lšlìcntčı 

zprostředkovatelem jasně a srozumitelné vysvětleny a souhlas! se sjednánlm pojištění (nebo jeho podstatnou změnou) za předložených podmínek" 
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Klient prohlašuje, Oe: 
1) bude pro komunikaci se zprostředkovatelem používat český jazyk a Ze v tomto jazyce bude klient dostávat od zprostředkovatele dokumenty a jiné 
2) porozuméí všem informacím v tomto záznamu Z jednání a V dokumentech. které jsou jeho nedílnou součásti. a že mu tak veškeré informace byly 
zprostředkovatelem poskytnuty srozumitelné a přesné. Klient potvrzuje, že byl informován o tom, Ze předmětem jednání byla pouze pojištění označená v 
dokumentu jako potřeby zákazníka, obsahu jednotlivých pojištění rozumí a byl informován o možnosti jednat O jiných pojištènlch v rámci oddělených jednání se 
zprostředkovatelem, 
3) obdržel od zprostředkovatele informace o zpracování osobních údajů. 
4) že veškeré jím uvedené a výše zaznamenané pożadavw. cíle a potřeby jsou pravdivé a přesné a byly zprostředkovatelem zaznamenány v tomto dokumentu 
úplně a srozumitelné a Oe tento dokument je pravdivým a přesným záznamem Z jednání O sjednávaném pojisteni nebo O podstatné zmènè pojiSteni a je 
schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá jeho potřebám. požadavkům a cílům, 
5) si je vědom případných nesrovnalosti mezi jeho zaznamenanými pożadavw a sjednávaným pojištěním nebo podstatnou změnou pojištěni, které mu byly 

6) mu bylo sjednávané pojištěni nebo jeho podstatná změna smlouva vysvětleny, byly mu zodpovězeny vSechny položené dotazy a že výše placeného 
pojistného odpovídá jeho mocnostem a schopnosti dlouhodobě dostát dobrovolné přijatému závazku; 
7) si je vědom možnosti si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů 
a zpráv nebo elektronice prostřednictvím jiného twalěho nosiče da. Klient podpisem tohoto dokumentu potvrzuje. Ze mu byly nabídnuty obě maZnosti 
poskytování informací a Ze souhíasl s poskytováním infomacl prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič da) a Oe zvolený 
způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy klientovi poskytovány prostřednictvím 
internetových stránek zprostředkovatele vvww.renomia.cz. s číma klient podpisem tohoto dokumentu souhlasí. Klient v této souvislosti prohlašuje. Oe má 
pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně vyużlvá a má možnost se S informacemi uvedenými na internetových stránkách zprostředkovatele a 
poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a Ze má zřlzenou emailovou adresu. v případě. że klient nemá pravidelný 
přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit zprostředkovateli. V případě. Ze klient bude požadovat poskytování informací v listinná 
podobě, sdělí svůj požadavek zprostředkovateli a ten informace v této podobě klientovi poswtne, 
8) obdržel s dostatečným předstihem před uzavřením pojistné smlouvy nebo dodatku pojistné smlouvy jedno vyhotovení tohoto záznamu Z jednání a veSkere 
dokumenty související se sjednávaným pojištěním nebo S podstatnou změnou pojištění - informace o pojístiteíi, informace o pojistném produktu - a že na 
základě těchto informací byl schopen učinit informovaně rozhodnutí. V přlpadé. Oe pojištění nebo pod "Stě j podpisem 
pojistné smlouvy, klient potvrzuje převzetí tohoto záznamu Z jednání a dalších informací úhradou první spí 

V Rakovníku 

Podpis klienta 

dne: 15.09.2020 

Podpis za zprostředkovatelem 

Tento záznam Z jednání je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Z nichž 1 obdrží klient a 1 zprostředkovatel. 

MUZEUM T.G.M. Hêkovnıfl, p.fl 
Vysoká 95, 269 Qı Rakovník 

IČO: 00360155, DIC: 5200360155 
email- ıakovnik@mmeurntgfn.cz 

www.muzeumtgm.c: r 
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AGRIPOS Rakovník spol. S r. 0. 
pojišťovací makléř, realitní činnost 

AGRIPOS-RAKOVNÍK, spol. S r. 0. 
budova Jednoty 
Tyršova 214 
269 01 Rżxkøvnik 

Tel. : 
Fax.: 
Mobil: 
eš-mail: 

I I I I I I I I I I  
H 

INFORMACE PRO KLIENTY 

Pojišťovací zprostředkovatel Z 

1.0bchodní arma/název: Agripos-Rakovník spol. S I'.O. 
Sídlo: Tyršova 214, 269 01 Rakovník 
Jednaící osoba 
Tel.: Fax: e-mail: 

IČ: 25614088 V 

Místo podnikání: CR 

2. Číslo registrace v registru vedeném u ČNB: 015895 PM, 015894 PA 
Registraci lze ověřit u ČNB na adrese: Na Příkopě 28, Praha 1 nebo na www.cnb.cz . 
Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném ČNB jako pojišťovací maldéř 
a pojišťovací agent. 

3. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu 
pojišťoven, které mají oprávnění provozovat na území CR pojišťovací činnost. 
Zádrž Z pojišťoven, které mají oprávnění provozovat na území CR pojišťovací činnost ani 
žádná z osob ovládajících tyto pojišťovny nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech 
a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele. 

4. Spotřebitel a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost na činnost pojišťovacího zprostředkovatele 
u CNB, popř. žalobu u místně příslušného soudu. 

5. Pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení klientovi na záldadě analýzy nabídek pojišťoven 
a dostatečného počtu pojistných produktů nabize ých na trhu: 

Ano* K* 
* nehodící se škrtne 
Případné provedení analýzy pojistného zájmu je obsaženo v rozboru nabídek jednotlivých druhů 
pojištěni předkládaných a předávaných zájemci o pojištění. 

6.Klient: 
Příjmení, Jméno, titul/ Obchodní arma (název): Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace 
Trvalé bydliště/ Sídlo: Vysoká 95, 269 01 Rakovník 
IČ/RČ: 00360155 
Tel./Fax:_ 
E-mail 
zast. ' . 
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7. Pojistník svým podpisem potvrzuje, že: - pojištěné věci, pojistné částky, pojištěná pojistná nebezpečí, spoluúčasti a místa pojištění 
(dále jen rozsah pojištění) byly stanoveny na základě jeho rozhodnutí. Pojistník byl dále 
seznámen S pojistnýma podmínkami a smluvními uj ednánímì, která tvoří přílohu pojistné 
smlouvy č. 5900032442 - vybraný rozsah pojištění, který je uveden v pojistné smlouvě odpovídá jeho požadavkům, 
v jakém chce pojistit svůj majetek nebo odpovědnost. Pojistník nepožaduje k dnešnímu dni 
jiný rozsah pojistného krytí. - byl také upozorněn na způsob a rozsah zabezpečení jeho majetku V souvislosti s pojištěním - převzal informace o zpracování osobních údajů a důkladně se seznámil s obsahem souhlasu 
se zpracováním osobních údajů - v dostatečném předstihu obdržel informační dokumenty o pojistných produktech týkajících 
se sjednávaných druhů pojištění (IPID), informace o pojistiteli a předsmluvní informace - jeho výše uvedené požadavky, potřeby a zprostředkovatelem podané informace mu byly 
poskytnuty jasně, přesně, pro něj srozumitelnou formou, v českém jazyce - převzal kopii tohoto formuláře 

V Rakovníku, dne 15.9.2020 

. . . . . . . . 
podpis pojišťovacího zprostředkovatele 

MUZEUM T.G.M. Rakovnık, p.0. 
Vysoká 95, 269 Qı Rakovník 

IČ0;0036^'" - . .  - - - - - . . - . . . - n  

e-mail' rakovnik@muzeumtgm.c;. 




