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VIENNA INSURANCE GROUP 

Pojistná smlouva 

č.8603374160 

pro poji.štění. odpovědnosti. zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. - OBB 

Koo p er at iva po jišťo vna,a.s.,Vienna lnsur ance Group 

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republi.ka 

IČO: 4 7116617 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "poji.sti.tel") 

Městská část Praha 20 
Zastupuje: 

Hana Moravcová, jednatel 
IČO: 00240192 

a 

se sídlem / bvdli.štěm: Jivanská 647, č. or.10, 193 00 Praha, Česká republi.ka 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. 

(dále jen "poji.stník") 

uzaviraji 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto poji.stnou smlouvu (dále jen "smlouva"), 
která spolu s poji.stnými. podmínkami. poji.sti.tele uvedenými. v článku 1 této smlouvy a přílohami. této smlouvy 
tvoři nedílný celek. 
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l. Poji.štěnými. jsou jednotli.v( zaměstnanci.:

ČLÁNEKl 
úvodni ustanoveni 

Městská část Praha 20, IČO: 00240192, Jivanská 64 7, č. or. 10, 193 00 Praha,
kteři jsou uvedeni. v přiloze(-hách) této smlouvy "Seznam poji.štěných".

2. Poji.štěni se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli., který je uveden v odstavci. 1
tohoto článku.

3. Příloha(-y) "Seznam poji.štěných", které jsou součásti poji.stné smlouvy, určuji pro jednotli.vé skupi.ny
poji.štěných:
� ri.zi.kovou skupi.nu,
� územní platnost poji.štěni,
� rozsah poji.štěni (zda se vztahuje či. nevztahuje poji.štěni i. na odpovědnost za škodu způsobenou v

souvi.slosti. s řizenim a provozem dopravního prostředku),
� Li.mi.t plněni za jednotli.vého zaměstnance,
� poji.stné za jednotli.vého zaměstnance.

4. Pro poji.štěni sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpi.sy v
platném znění, ustanoveni poji.stné smlouvy a následujid poji.stné podmínky:
M-100/17 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni majetku a odpovědnosti občanů
M-800/17 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli

5. Ztráta svěřených věd
Ze všech poji.stných události způsobených ztrátou svěřených věd nastalých v průběhu jednoho poji.stného
roku poskytneme plněni nejvýše do subli.mi.tu 30 000 Kč v rámci. sjednaného Li.mi.tu plněni.

6. Li.mi.t plněni, resp. subli.mi.t je horní hrani.d plněni pro jednoho poji.štěného.

7. Doba trvání poji.štěni
Počátek poji.štěni: 1.8.2017

Poji.štěni se sjednává na dobu jednoho poji.stného roku. Poji.štěni se prodlužuje o další poji.stný rok, pokud
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději. šest týdnů před uplynutím
příslušného poji.stného roku, že na dalším trvání poji.štěni nemá zájem. V případě nedodrženi Lhůty pro
doručeni sděleni uvedené v předchozí větě poji.štěni zani.ká až ke konci. následujiciho poji.stného roku, pro
který je tato Lhůta dodržena.
Pojištěni však zanikne nejpozději k 31.7.2020 po tomto dni již k prodlouženi pojištěni nedochází.

8. Náhrada poji.stné smlouvy:
Dnem předcházejicim počátku poji.štěni podle této smlouvy zani.ká v plném rozsahu poji.štěni podle poji.stné
smlouvy č. 5101342426. Nespotřebované poji.stné bude zasláno na účet č.: 43-6962650247/0100.

9. Spoluúčast: 10 %, mi.n. však 1 000 Kč

Celkové roční pojistné 

ČLÁNEK2 
údaje o pojistném 

Pojistné se sjednává jako běžné s pojistným obdobím 12 měsíců 
Celkové roční pojistné 
Pojistné za pojistné období 

Pojistné za pojistné období je splatné vždy 
k 01.08. 
každého roku trvání poji.štěni převodním příkazem s phpomenutim platby na účet poji.sti.tele. 
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Peněžní ústav: Česká spoři.telna a.s. 
Číslo účtu: 2226222 
Kód banky: 0800 
Konstantní symbol: 3558 
Vari.abi.lni symbol: 8603374160 

QR kód k vyplněni platebního příkazu 
na platbu prvního poji.stného: 

Zjednodušený systém správy pojištění 
Zúčtovací období je jeden měsíc. V případě změny stavu zaměstnanců mající vli.v na výši. poji.stného dojde ke 
změně výše poji.stného vždy až od počátku následujícího zúčtovacího období následujícího po období, v němž 
ke změně ve stavu zaměstnanců došlo. Při. nástupu nového zaměstnance vzni.ká poji.štěni tohoto zaměstnance 
dnem vzni.ku jeho pracovního poměru. 
Poji.stnik je povi.nen vždy do 5. dne následujícího zúčtovacího období oznámi.t poji.sti.teli. prostředni.ctvim 
obchodního zástupce nebo agenta, který poji.štěni sjednal, nebo makléře, který poji.štěni zprostředkoval, 
změnu ve stavu zaměstnanců (zejména předloži.t seznam nově příchozích a odchozích zaměstnanců), k niž

došlo v předešlém zúčtovacím období. Na základě tohoto oznámeni bude uzavřen dodatek k poji.stné smlouvě 
a provedeno vyúčtováni poji.stného s výpočtem případného nedoplatku, resp. přeplatku na poji.stném. 

ČLÁNEK3 

Hlášeni škodných události 

Vzni.k škodné události. hlásí poji.stnik bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje: 

Kooperati.va poji.šťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modři.ce 
Tel: 957 105 105 
www.koop.cz 

ČLÁNEK4 

Zvláštní údaje a ujednáni 

DOLOŽKA o splněni podmínek pro uzavřeni smlouvy při.pojená dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpi.sů. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byla splněna podmínka schváleni 
Rad.ou městské části. Praha 20. 

Tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady Městské části. Praha 20 č.čislo RMC/92/48/1068/17 ze dne 
25.7.2017 

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato poji.stni smlouva podléhá povi.nnosti. uveřejněni podle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úči.nnosti. některých smluv, uveřejňováni techto smluv a o regi.stru 
smluv( "dále jen'zákon o regi.stru smluv"), je tuto smlouvu povi.nene uveřejni.t poji.stnik, a to ve lhůtě a 
způsobem stanoveným titmot zákonem. Poji.stnik je povi.nene bezodkladně i.nformaovat poji.sti.tele o zasláni 
smlouvy správci. regi.stru smluv zprávou do datové schránky I0:n6tetn3. 
Nezaji.stit-li. poji.stnik uveřejněni této poji.stné smlouvy podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dni ode dne 
jejího uzavřeni, je poji.sti.tel oprávněn sám tuto poji.stnou smlouvu uveřejni.t. Pro tento případ poji.stnik 
výslovně souhlasí 
s poskytnutím/uveřejněním i.nformací o této smlouvě, a to v rozsahu nezbytném pro splněni povi.nnosti. dle 

zákona o regi.stru smluv. Poji.stnik, je-li. osobou odli.šnou od poji.štěného, dále potvrzuje, že poji.štěný dal 
souhlas s poskytnutím/zveřejněním i.nformací o této poji.stné smlouvě na základě plné moci. udělené mu 
poji.štěným. Teakové uveřejněni nebude porušením povi.nnosti. mlčenli.vosti. poji.sti.tele ve smyslu platných 
právních předpi.sů. 
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ČLÁNEK S 

Prohlášeni pojistníka 

l. Poji.stnik potvrzuje, že před uzavřením poji.stné smlouvy převzal v li.sti.nné nebo, s jeho souhlasem, v 11ne
textové podobě (např. na trvalém nosi.či. dat) Informace pro zájemce o poji.štěni a seznámi.l se s ni.mi..
Poji.stnik si. je vědom, že se jedná o důleži.té i.nformace, které mu napomohou porozumět podmínkám
sjednávaného poji.štěni, obsahuji upozorněni na důleži.té aspekty poji.štěni i. významná ustanoveni poji.stných
podmínek.

2. Poji.stnik dále potvrzuje, že před uzavřením poji.stné smlouvy převzal v li.sti.nné nebo ji.né textové podobě
(např. na trvalém nosi.či. dat) dokumenty uvedené v čl. 1 smlouvy a seznámi.l se s ni.mi.. Poji.stnik si. je vědom,
že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást poji.stné smlouvy a upravuji rozsah poji.štěni, jeho omezeni (včetně
výluk), práva a povi.nnosti. účastníků poji.štěni a následky jeji.ch porušeni a další podmínky poji.štěni a
poji.stnik je ji.mi. vázán stejně jako poji.stnou smlouvou.

3. Poji.stnik prohlašuje, že má poji.stný zájem na poji.štěni poji.štěného, pokud je osobou od něj odli.šnou.

4. Poji.stnik potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydli.ště či. sídla a kontakty elektroni.cké komuni.kace
uvedené v této poji.stné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jeji.ch rozporu s
ji.nými. údaji. uvedenými. v dříve uzavřených poji.stných smlouvách, ve kterých je poji.stnikem nebo poji.štěným,
využívány i. pro účely takových poji.stných smluv. S tímto postupem poji.stnik souhlasí i. pro případ, kdy
poji.sti.teli. oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydli.ště či. sídla nebo kontaktů elektroni.cké komuni.kace v
době trvání této poji.stné smlouvy.

5. Poji.stnik souhlasí, aby poji.sti.tel předával jeho osobní údaje členům poji.šťovaci skupi.ny Vi.enna Insurance
Group a Fi.nančni skupi.ny České spohtelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Poji.stnik dále souhlasí, aby
poji.sti.tel i. spřízněné osoby používali. jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektroni.ckou komuni.kaci., za
účelem zasíláni svých obchodních a reklamních sděleni a nabídky služeb.

6. Poji.stnik prohlašuje, že hodnoty poji.stného zájmu poji.štěné touto poji.stnou smlouvou nejsou k datu
uzavřeni smlouvy poji.štěny proti. stejným nebezpečím u ji.ného poji.sti.tele, pokud není v článku "Zvláštní
údaje a ujednáni" této smlouvy výslovně uvedeno ji.nak.

7. Poji.stnik prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této poji.stné smlouvě odpovídají skutečnosti., a bere na
vědomi, že je povi.nen v průběhu doby trvání poji.štěni bez zbytečného odkladu oznámi.t všechny případné
změny.

ČLÁNEK6 

Závěrečná ustanoveni 

l. Návrh poji.sti.tele na uzavřeni poji.stné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být poji.stnikem phjat ve lhůtě
uvedené v nabídce, a není-li. v ni taková lhůta uvedena, pak do jednoho měsíce ode dne doručeni nabídky
poji.stnikovi.. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její phjeti, a to ani. v případě,
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pokud tato poji.stná smlouva, resp. dodatek k poji.stné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá povi.nnosti.
uveřejněni v regi.stru smluv (dále jen „regi.str") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se poji.stnik k
jejímu uveřejněni v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených ci.tovaným zákonem. To nezbavuje
poji.sti.tele práva, aby smlouvu uveřejni.l v regi.stru sám, s čímž poji.stnik souhlasí. Pokud je poji.stnik odli.šný
od poji.štěného, poji.stnik dále potvrzuje, že poji.štěný souhlasi.l s uveřejněním smlouvy.
Při. vyplněni formuláře pro uveřejněni smlouvy v registru je poji.stnik povinen vyplnit údaje o poji.sti.teli.
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést:
8603374160.
Poji.stnik se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejněni zaji.sti zneči.telněni neuveřejni.telných
i.nformaci (např. osobních údajů o fyzi.ckých osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabyti úči.nnosti. smlouvy jejím zveřejněním v regi.stru se úči.nky
poji.štěni, včetně práv a povi.nnosti z něj vyplývajících, vztahuji i. na období od data uvedeného jako počátek
poji.štěni (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li. o úči.nky dodatku) do
budoucna.
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3. Poji.stná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopi.sech. Poji.stnik obdrži 1 stejnopi.s, poji.sti.tel si. ponechá 2
stejnopi.sy.

4. Tato smlouva obsahuje následujici přilohy:
Při.Lohy č.:
Seznam poji.štěných č. 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8

Podpi.s poji.stnika 
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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.1 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 
Územní platnost poji.štěni 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? 
Li.mi.t plněni za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 
Poji.stné za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 

Poř. Při.jmeni Jméno Rodné číslo 

03 

ČR 

ANO 

100 000 

4 500 

Povoláni 

1 Mai.er Radek vedoud SD 

Ročni pojistné celkem: 4 500 Kč (za tento seznam) 
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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.2 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 
Územni platnost poii.štěni 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? 
Li.mi.t plněni za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 
Poji.stné za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 

Poř. Při.jmen{ Jméno Rodné číslo 
1 Doležal Mi.Loš ři.di.č 
2 Holakovský Jaroslav ři.di.č 
3 Charvát Václav ři.di.č 
4 Šulc Zdeněk ři.di.č 

Ročni pojistné celkem: 15 840 Kč (za tento seznam) 
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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.3 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 
Územm'. platnost poji.štěni 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řlzenim nebo provozem dopravniho prostředku? 
Li.mi.t plněni za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 
Poji.stné za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 

Poř. Pn.jmen{ Jméno Rodné číslo 

03 

ČR 

NE 
150 000 

1000 

Povoláni 
1 Bendlová Dani.ela referent OSPOD+NRP 

Roční pojistné celkem: 1 000 Kč (za tento seznam) 
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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.4 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 03 
Územní platnost poji.štěni ČR 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Li.mi.t plněni za iednotli.vého zaměstnance (Kč) 150 000 
Poji.stné za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 2 660 

Poř. Při.jmen{ Jméno Rodné číslo Povoláni 
1 Báček Petr vedoud odd.MH a dopravv 
2 Kaněrová Si.mona veřejný opatrovník 
3 Konejlová Štěpánka soci.álni pracovník 
4 Kruši.na Davi.d i.nformati.k 

5 Kuthan Li.bor vedoud odd.správy majetku a 
i.nvesti.c 

6 Lada Aleš referent i.nvesti.c a správy 
maiektu 

7 Pi.Lcová Ji.tka soci.álni pracovník OSPOD 
8 Procházková Marti.na referent 
9 Prokůpková Luci.e i.nformati.k 
10 Švrčulová Olga referent soci.álnich věd 
11 Tomsová Lenka projektová manažerka 

Ročni pojistné celkem: 29 260 Kč (za tento seznam) 
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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.S 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 
Územní platnost poii.štěni 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? 
Li.mi.t plněni za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 
Poji.stné za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo 

1 Červi.nka Pavel řidi.č 
2 Dvořák Jaromir řidi.č 
3 Mai.er Vladi.mir řidi.č 
4 Mysli.veček Mi.lan řidi.č 
5 Novák Luboš řidi.č 
6 Pokorný ]i.ři řidi.č 
7 Sova ]i.ři řidi.č 
8 Záloha Jan řidi.č 

Roční pojistné celkem: 37 520 Kč (za tento seznam) 
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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.6 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 03 

Územní platnost poji.štěni ČR 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Li.mi.t plněni za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 200 000 
Poji.stné za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 3100 

Poř. Přijmeni Jméno Rodné číslo Povoláni 
1 Bi.dlová Věra vedoucí odboru ŽPD 
2 Janáčková Alexandra vedoucí OŽOSA 
3 Krůlová Hana vedoucí odb.výstavby 
4 Martynková Helena vedoucí ekon.odboru 
5 Měšťan Ri.chard vedoucí odboru výstavby 
6 Pechr Bohumi.l vedoucí odboru i.nformati.ky 

7 Piša Jaroslav vedoucí odboru místního 
hospodářství 

Ročni pojistné celkem: 21 700 Kč (za tento seznam) 
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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č. 7 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 
Územni platnost poji.štěni 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? 
Li.mi.t plněni za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 
Poii.stné za iednotli.vého zaměstnance (Kč) 

Poř. Při.jmen{ Jméno Rodné číslo 

03 
ČR 

NE 

250 000 
1400 

Povoláni 

1 Brzkovská Moni.ka     vedouci OSVŠ 

Ročni pojistné celkem: 1 400 Kč (za tento seznam) 
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VIENNA INSURANCE GROUP 

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.8 
k pojistné smlouvě č.8603374160 

Ri.zi.ková skupi.na: 
Územni platnost poji.štěni 
Vztahuje se poji.štěni na odpovědnost za škodu způsobenou v souvi.slosti. s 
řizenim nebo provozem dopravního prostředku? 
Li.mi.t plněni za iednotli.vého zaměstnance (Kč) 
Poii.stné za jednotli.vého zaměstnance (Kč) 

Poř. Příjmení Jméno Rodné číslo 
1 Váňová Helena tajemni.ce 

03 

ČR 

ANO 

250 000 

3410 

Povoláni 

2 Vavruška Zdeněk vedouci odboru hosp.správy a 
i.nvesti.c 

Ročni pojistné celkem: 6 820 Kč (za tento seznam) 
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VIENNA INSURANCE GROUP 

Záznam z jednání 

POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL 
1. Příjmení a jméno/obchodní firma (název):
2. IČO:
3. Zapsaný v obchodním rejstříku:
4. Bydliště/sídlo:

HV Group, s.r.o. 
27255999 
Městského soud v Praze , oddíl 108045 , vložka C 
Kolinská 1722/16, Praha 3 130 00 
Česká republika 

6. Příjmení a jméno zaměstnance nebo člena statutárního orgánu poj. zprostředkovatele, který jedná se 
zájemcem o poji.štěni: 
7. Kontaktní telefon:
8. Kontaktní e-mai.l:

9. Je zapsán v regi.stru vedeném Českou národní bankou (ČNB) jako: 

10. Regi.stračni číslo v regi.stru vedeném ČNB: 

Aleš Homonický  
 

pojišťovací agent 

200364PA 

11. Spolupracuje výhradně s Kooperati.vou poji.šťovnou, a.s., Vi.enna Insurance Group: Ne 
zprostředkovává i. nekonkurenční poji.stné produkty pro: 

12. Zápi.s poji.šťovacího zprostředkovatele lze ověřit v regi.stru poji.šťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz
nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1. 

13. Stížnost na poji.šťovacího zprostředkovatele lze podat písemně (nebo ústně) na adresu Kooperativa poji.šťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group,
Úsek interního auditu, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 nebo u ČNB. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u příslušného soudu.

14. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani. nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance
Group, převyšující 10 %. 

15. Kooperativa poji.šťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group, resp. osoba ovládající Kooperativu poji.šťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, nemá přímý 
ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu poji.šťovaciho zprostředkovatele převyšujid 10 %. 

16. Poji.šťovad zprostředkovatel je provi.zně odměňován poji.šťovnou, pro kterou sjednává poji.štěni.

17. Poji.šťovad zprostředkovatel poskytuje zprostředkováni poji.štěni způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle §21 odst. 7 zákona č. 
38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ZÁJEMCE O POJIŠTtNI (DALE JEN "KUENT") 
18. Údaje o klientovi
Příjmení, jméno, ti.tul / obchodní firma (název): 
Bydliště / sídlo: 
Datum nar. / IČO:
Tel.:
E-mail:

Městská část Praha 20 
Jivanská 647, č. or.10, 193 00 Praha 
00240192 

19. Současná pojistná ochrana klienta (nepovinný údaj)

Poji.štěni osob: 
pojištěni pro případ dožiti 
poji.štěni pro případ smrti. 
poji.štěni úrazu 
poji.štěni nemoci 

20. Požadavky a potřeby klienta týkající se pojištěni:

20.1 Klient má zájem o poji.štěni: 

odpovědnosti zaměstnanců za škodu zaměstnavateli 

Ostatní poji.štěni: 
Ne poji.štěni domácnosti. 
Ne poji.štěni rodinného domu 
Ne pojištěni rekreačního domu a domácnosti. 
Ne pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 

havari.jni pojištěni 
pojištěni podnikatelů 

20.2 Bližší specifikace požadavků klienta (např. Limity pojistného plněni, spoluúčast, požadovaná připojištěni, poji.stný záměr, popř. motivace k 
pojištěni, i.nformace, zda byl s klientem sepsán formulář Test povahy investora atd.): 

Klient si přeje pojištění s územní platností České republiky. 

20.3 Fi.nančni možnosti klienta (jeho představa o výši pojistného za rok nebo měsíc, volné finanční prostředky apod.) 

výše pojistného není rozhodující pro výběr pojištění 

DOPORUČENÍ POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE PRO KUENTA A PRIPADNt UPOZORNtNf POJISTITELE 
21. Poji.štěni, které je klientovi. nabízeno:

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli· OBB 

Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 
Ne 



22. Důvody proč poji.šťovad zprostředkovatel nabizi toto poji.štěni: 
Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta. 

23. Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při. uzavíráni poji.stné smlouvy č. 8603374160 nebyly 
shledány žádné nesrovnalosti. mezi. požadavky kli.enta a nabízeným poji.štěnim. V případě, že ke zji.štěni nesrovnalosti. mezi. požadavky kli.enta a
uzavřenou poji.stnou smlouvou dojde při. zpracováni poji.stné smlouvy, Kooperativa upozorni kli.enta na tyto nesrovnalosti. samostatným dopi.sem.

Kli.ent svým podpi.sem potvrzuje, že: 
- jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumi.telně, 
- výše uvedené i.nformace mu byly poskytnuty u · ně V Group, s.r.o.

- převzal jedno vyhotoveni tohoto formu· oli 115�.á 1722/16
Q. 130 00 Praha 3

'399 <D
Dne: 08.08.2017 · 

pr střed ovatele 

Určeno k poji.stné smlouvě č.: 8603374160 




