
□ RENOMIA
NETWORK Vždy ve Vnšcnn zstfimi.

Záznam zjednání
(podJe 179 zákon* č. 170/2018 8b, o distribuci pajištční « zjištěni)

k pojistné smlouvá/smlouvám č.: <661184164

Klient
Název/ Jméno e přlpnenl: 
Skío/Adresa bydRtě: 
Jednajíc! / Zestupen(á):

Měettká čátl Praha • čakovlce 
náměstí 26.bfezna 121/1.1 9$ QO Praha M 
(rtg. Jiří Vlntttks. starosta

ICO 00231291 
&mail:Telefon:

Rojiiťovaci zprostředkovatel (dáisjer* •jproetředaeveteo

l>»*rilUfe t«< t n y /prOMrOflkOv.ítai PUJIMOVACI MAKuKK V.l?«»”y /.»slilpc<< S.vrutsiainřPo V(iruS'rií(Ui»tf trl«*
Název: PA6 • poJiéTovací agentura Beeta s.r.o. 

498 22 367
24ařfca Pibltm 1690,260 02 St Sol

Název:
IC: IC
SkUo/misto podnikaní: 
Telefon'
6*mall'

Sídlo/mlalo podnikaní: 
Telefon:
E*mall:

Usnli.i jftdnjjir 1 s kl.pnipm
Jméno a příjmení: mg. Ladí Ptáčkovi zemásmsnee

Požadavky, čile a polfeby klienta

CUem tohoto ladnénl i# zJlaW potřebu klienta m prováděni podstatně změny poctění.
Podrobnc 111 fo''n^ 1.c * (-oijdaukum. c 1 lom a potřebám klienta
nap/ * rozsahu pcýrfténf, k Itmůúfn pcýra/néfto ptnéni. ke spotvútésO, k výběru poftárbvTry aW
Kíentse obrátil na makléře a požadavkem na pojiálénl svoje na likvidaci plevele na parní pdndp H6AD WěED MíD - mobilní. Oatum výroby slroje 2017, výrobní 
bralo Je MS 171 6/173.038. Současná hodnota stoje je 280 000 Kč S OPH Hodnota nového stroje |e $20 OOO Kč « DPH. Kkení sl přeje poJbOt etrojni rlaka včetně 
Světnic* rizik.

g Kleni nesdělil dalél Informace tykající ae Jedno požadavků, potřeb a clO. V souvislosti a tlm zproslře*©vatel klienta t^ozocfiuje, Se byl přfoatfnyml chybějícími 
Informacemi ovůvnén při doporučeni po^stneho produktu a nastaveni vhodných parametrů pcjutenl (např. výle pojistných Cista* apod).

Doporučeni zprostředkovatele a důvody, na kterých zprostředkovetel zakládá doporučení

Ne základů výie uvedené no makléř zajisti navrtí dodatku $ připojištěním slroje na likvidaci plevele s poj. částkou 520 C0C Kč na pojistné nebezpečí Pleva, 
vodovodní nebezpečí a přírodní nebezpečí, odcizeni a havárie. Nové rotní pojistné tmi 359 236 KČ. Klient s tímto návrhem souhlasí a 28.6.2022 Pude změněn 
stav smlouvy._________________________________________________________________________________________________________________________

t

Zprostředkovatel límlo doporučením neposkytuje radu ve smyslu § 78 zákona č, 170/2018 3b, o distribuci pojléléní a zsffiténl.

Vysvětlení dopadů podstatné změny po|látání včetně souvlsejich rizik
Podstatnou změnou pojlěténl nadále trvají pojletntkovl, pojištěnému, případné oprávnéné osobě, povinrostt vyplývající z právních předpisů, pojistných podmínek 
nebo pojistné smlouvy. Podrobnější Informace jsou k nalezeni v phsfcjSné pojlalné smlouvě a pojistných podmínkách pojistitele._____________________________
Pnpjdnc Uvlši Oupady potbtoťK jíněny pojištěni
Wapř dopady změny sednaněch flmflú pctfsfrtane pinéfíl. zmtnv aiedneoě spoluúčast/ a/d
Na záHsdě výěe uvedaného byl vystaven dodatek tis platnosti změny od 26 6.2022. Dodatek vznikne podpisem, |e vyhotoven ve 3 stejnopisech, kdy Jeden 
obdrž) klient a dva bude požadován© vrátit zpět. škody přesahující sjednané Ikrlty a pojistné částky Jdou k Qžl pdteWka.

Případné nesrovnalostí mezí požadavky klienta a podstatnou změnou pojiátění

Žádné dalét požadavky nebyly sděleny, Velkeré požadavky klienta na pcjliténí Jsou zahrnuty ve sjednaném poletěni smlouvou i. 1882188188.

Rozhodnutí klienta k p/ovodenl podstatné změny pojiátění

Klient souhlasí O nesouhlas! a podstatnou zménou podSténl podle doporučeni pojlěfovadho zprostředkovatele

Případné doplňující vyjádřeni klienta k podstatné změně pojištěni



□ RENOMIA
NETWORK Vidy ve Vsítím zájmu

Doplňující informace o zprostředkovateli

Samostatný zprostředkovatel )e p'i podstatné zrněné pojištěni nadále odměňován
provizi od pojistitele, která je stanovena procentem z pojistného příslušné pojistné smlouvy a je Již zahrnuta ve výši pojistného, 
poplatkem od klienta, který se řidl smlouvou o zprostředkováni pojiiténl mezi klientem a zprostředkovatelem

Prohlášeni klienta

Klient prohlašuje, že:
1) porozuměl vSem Informacím v tomto záznamu z jednáni a v dokumentech, které jsou joho nedílnou součásti. a že mu tak veikeré informace byly 
zprostředkovatelem poskytnuty srozumitelně a přesně. Klient potvrzuje, že byl informován o tom. že předmětem jednáni bylo pouze zjištěni požadavků, potřeb a 
cílů Menta na provedeni podstatné změny pojištěni, obsahu jednotlivých pojištěni rozumí a byl informován o možnosti jednat o jiných pojištěních v rámci 
oddělených jednáni se zprostředkovatelem,
2) obdržel od zprostředkovatele Informace o zpracováni osobních údajů;
3) že veškeré Jim uvedené a výše zaznamenané požadavky, cíle a potřeby jsou pravdivé a přesné a byly zprostředkovatelem zaznamenány v tomto dokumentu 
úplně a srozumitelně a že tento dokument Je pravdivým a přesným záznamem z jednáni o podstatně změně pojištěni a je schopen posoudit, zda navrhované 
pojištěni odpovídá jeho potřebám, požadavkům a cílům;
4) sl je vědom případných nesrovnalosti mezi jeho zaznamenanými požadavky a podstatnou změnou pojištěni, které mu byly zprostředkovatelem jasně a 
srozumitelné vysvětleny a souhlasí s podstatnou změnou pojištěni za předložených podmínek;
5) mu byla podstatná změna pojištěni vysvětlena, byly mu zodpovězeny všechny položené dotazy a že výše placeného pojistného odpovídá jeho možnostem a 
schopnosti dlouhodobě dostát dobrovolné přijatému závazku;
6) obdržel s dostatečným předstihem před uzavřením pojistné smlouvy nebo dodatku pojistné smlouvy jedno vyhotoveni tohoto záznamu z |ednánl a veškeré 
dokumenty související se sjednávaným pojištěním nebo s podstatnou změnou pojištěni - informace o pojistiteli, Informace o pojistném produktu - a že na základě 
těchto Informaci byl schopen učinit Informované rozhodnuti V případě, že pojištěni nebo podstatná změno pojištěni nebude sjednána podpisem pojistné smlouvy, 
klient potvrzuje převzetí tohoto záznamu z jednáni a dalších informaci úhradou první splátky pojistného.

- 2 -08- 2022V Staré Boleslavi dne:

Podpis klienta Podpis za zprostředkovatele:

Tento záznam z jednáni je vyhotoven ve 2 a 1 zprostředkovatel.


