
respect. Za kvalitu pojištění přebiráme OJbČjĹ odpovědnost

Záznam z jednání s klientem o pojistné smlouvě l
návrhu pojistné smlouvy č. 2038600661

fí ? 2

pojistitel
UNIQA pojišťovna, a.s.
Praha 6, Evropská 136/810, 16012
www.uniqa.cz, IČ: 49240480

Oddíl I. - Identifikace smluvních stran

Zákazník (dále jen ,,klient")

Obchodní jméno l .
. ... . . Mesto Cheb

I l 00253979
jmeno, prgmeni, t|tu| RČ

Sídlo l Bydliště Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 35020

Telefon 354440555 Email jalovec@cheb.cz

pojišt'ovaci zprostředkovatel

Obchodní jméno RESPECT, a.s.

Sídlo l Místo podnikáni Pod Krčským lesem 22, 142 00 Praha 4
lČ 25146351
Role: pojišt'ovaci makléř na základě smlouvy s klientem

Informace o pojišt'ovacim zprostředkovateli dle § 88 z.č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění
(dále v dokumentu jen ZDP)

· pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišt'ovacich zprostředkovatelů vedeném Českou
národní bankou jako samostatný zprostředkovatel. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů
zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na internetové adrese
http://www.cnb.cz.

· Seznam pojišťoven, pro které je ke dni uzavřeni pojistné smlouvy pojišťovací zprostředkovatel
oprávněn zprostředkovávat pojištěni, je dostupný na webových stránkách pojišt'ovaciho
zprostředkovatele www.respect.cz.

· pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu
žádné pojišt'ovny převyšující 10 %.

· Žádná pojišťovna ani osoba ovládajici nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na
hlasovacích právech a kapitálu pojišt'ovaciho zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

· Není-li v konkrétním případě mezi klientem a pojišt'ovacim zprostředkovatelem výslovně dohodnuto
jinak, je pojišťovací zprostředkovatel odměňován pojišťovnou formou provize.

· Klient a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni se obracet se svými stížnostmi na pojišt'ovaciho
zprostředkovatele na niže uvedené instituce:

- vedeni společnosti RESPECT, a.s. - tel. ("420) 227 200 112; e-mail: reklamace@respect.cz;
- Českou národní banku - tel. ("420) 224 411 111; e-mail: info@cnb.cz; podatelna@cnb.cz;
- finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v případě životního pojištěni;
- Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištěni;
- Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (www.ombudsmancap.cz) v případě

podáni stížnosti zákaznika/řešeni spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištěni;

- příslušnou pojišťovnu:
- a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.
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respect. Za kvalitu pojištěni přebíráme OJbČj'Ĺ odpovědnost

Oddíl ll. - pojistné potřeby klienta l pojistný zájem

Požadavky, cíle a potřeby klienta souvĹsejÍcÍ se sjednávaným pojištěním

Klient požaduje pojištěni zapůjčených předmětů zvláštni hodnoty - pojištění předmětů včetně přepravy - All
risk z hřebíku na hřebík. pojistit na základě doložených a následně doplněných podkladů - přiložena zápůjční
smlouva a doklad o objednáni speciální výstavní vitriny, kterou požadoval zapůjčitel. zajistit pojištěni u
pojišťovny UNIQA, kde má klient pojištěn kompletní majetek a odpovědnost města Chebu.

Ověřeni pojistného zájmu

Klient pojišt'uje předměty zvláštni hodnoty ( replika korunovačních klenotů) na základě zápůjční smlouvy.

Oddíl III. - Informace k předloženému návrhu pojistné smlouvy
Důvody, na jejichž základě pojišt'ovaci zprostředkovatel předkládá své doporučeni k uzavřeni nebo
podstatné změně pojistné smlouvy.
pojistná smlouva na základě odsouhlaseného návrhu, který byl klientovy předán pojistitelem po jeho
požadavckých na úpravy v prvním návrhu.

Upozornění dle § 2789 občanského zákoníku na případné nesrovnalosti mezi požadavky klienta
a nabízeným pojištěním.
Mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním nebyly zjištěny nesrovnalosti

Vysvětleni dopadů sjednáni nebo podstatné změny pojištěni na klienta.

Sjednáním pojištěni vzniká pojistníkovi povinnost hradit pojistné a plnit povinnosti stanovené pojistnou
smlouvu a právními předpisy.

Další doporučení a upozorněni pojišt'ovacího zprostředkovatele.

Dodržet podmínky dané pojistnou smlouvu a ihned nahlásit jakokouli změnu - například změnu terminu
přepravy a případně jakýhkoliv dalších změn, které by neodpovídali terminům či rozsahům sjednaným a
přesně uvedeným v pojistné smlouvě.

Seznam příloh zápisu:

Bez dalších příloh

V průběhu procesu sjednáváni pojistné smlouvy byly klientovi předloženy nebo zaslány následujicI
dokumenty:
pojistné podmínky
Jiné:
osobní a e-mailová komunikace.

vyjádření klienta k předloženému návrhu pojistné smlouvy a doporučením pojišťovacího
zprostředkovatele.
Klient s předkládaným návrhem pojistné smlouvy a s doporučením pojišt'ovaciho zprostředkovatele souhlasí.

Oddíl lV. - Zpracováni osobních údajů

Informace o zpracováni osobních údajů

Klient prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami zpracováni osobních údajů pojišťovacím
zprostředkovatelem a pojišťovnou uvedenou v záhlaví tohoto záznamu. Informace o zpracování osobních
údajů jsou klientovi a dalším osobám, jejichž osobní údaje jsou/budou v souvislosti se sjednávaným pojištěním
zpracovávány, jsou k dispozici na internetové adrese www.respect.cz.
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respect. Za kvalitu pojištěni přebíráme OJbČjj( odpovědnost

Prohlášeni klienta

Klient souhlasí s výše uvedenými údaji a svým podpisem stvrzuje, že jeho veškeré výše uvedené požadavky a
potřeby a cíle byly pojišt'ovacim zprostředkovatelem zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně a
informace mu byly také poskytnuty srozumitelně, jasně a přesně.
Klient prohlašuje, že převzal originál tohoto dokumentu a bere na vědomi, že druhé vyhotoveni obdrží
pojišt'ovací zprostředkovatel.

Klient prohlašuje, že povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a je si vědom možných rizik
souvisejícich s neuveřejněním pojistné smlouvy v registru smluv.

RESPECT, a.s.
Engelbert Malina
Zástupce ředitele agentury K Vežry

V Chebu dne 20.6.2022

Město Cheb
Mgr. Antonin jalovec
Starosta

respect.
Group

RESPECT, a.s.
Krymská 47, 360 01 Kaňovy va'y

Tel.: 359 600 022
lČ: 25146351, DIČ: CZ25146351
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