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MAXIMA pojišt'ovna, a.s.

se sídlern ltalská 1a83/24, 120 0o Praha 2, Česká republika
Ió 6B 28 464

právnická osoba zapsaná V obchodním rejstříku, Vedeném l4ěstským soudem V Praze, oddíl B, Vložka 3314
zastoupená na základě Zmocnění nže podepsanou osobou
(dáje

jen,,pojistitel")

a

Pňýnická nebo fyzická osoba uvedená jako Poiistník v -Žádosti o pojištění odpovědnoati za
újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné ,lužby pro íealitnízproďředkovatele" v příIoze
této smlouvy
(dáLe

jen,.pojistník")

u2avírají pojistnou smlouvu č.

690 20 00874
přo pojištění odpovědnosti za újmu způsob€nou poskytováním odborných služeb
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1.5, Pojištěni začiná dnem uvedénÝm
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2.2 DoloŽky
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POJIŠTĚNÍOBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

PoliŠtěn obecne odpovédnost se sjednava
Dro Dnó
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Pojištěníse vzt huje na povinnosi nahraditújmu
§ \,ýjimkou újmy způsob€né vádou
výrobku a va.lou přáce po přédání.

3.1

Rozsah pojištění, limity Plnění a §Poluúčásti
Pojištěníje sjednáno v rož§áhu uved€ném v

"Žádosti''

v sekci ,,Rozsah

Pojištěnl.

3.2 Časová plátnost pojištění
odchylné od č1.3 odst,3 písm, czPP 650_2 sé
ljednáVá' Že poj stitelje pov nen posk}tnout pojistné
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3.3 Doložky
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PojiŠtěnívrozs.hu tohoto bodu s€ nevztalruje
na povnnost nahí.dit úlínuI
vzniklou na véci. ktercu poj]štěný užíýá
neoplávněně,
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Vznkou opotřebenínr, nadměrným provozním č]jiným
zatížením,nevhodným užíVáníínn€bo
chybnou obsluhoL],
vznikloU
na motorových voz]dech,

Vzniklou na l€tad]eclr
Vzniklou pohř€šováním

a plavdleclr,

!živanéVěci nebo zviřete

v,érci dojedndnéno llŤltu pojlírelo D|.en se
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Uvedenou V,,žádostl. v sekci
,,Rozsah

4. REíRoAKTIVNi KRYrÍ
lněsícůpředchází datu počátku Poiištění sjednanému touto pojistnou sínlouvo!_
pojštěníse n€v"tahuje na povinnost pojištěného poskytnout náhradu Újmy v připadě
škodné události vznké v dúnedkLl porušení
povlnnosi_nebo llné práÝnl sl,lrtetno§tl, ktela po]lstěnému by]a nebo s přihlédnuiínr ke Gem oko]nostem ínohla
být znáín; V době
slednáVá s€ retroaktivní daium, které o 12

Uz.Vřeni této poll§tné smlouw,

Pojist te neposkJ,tne plnění ze ŠkonnéUdálosti, ! nížpříčnaškody nasta]. přede dném počétkupojištěnídl€ iéio pojistné sm]ouvyi
pokud v souvslostis t.kovou škodnou Událosiíbylo nebo moho být up.tněno práVo na p neniz pójicteni
oopověd'nósi ,eonan€hó
'by]a
Ve píospěch pojištěného na základě jiné pojistné sm oUV1, bez ohledLr na io, se kterým pojist tel€m
lzaýiena,

5.

úzÉMNíRozsAH

Česká repub ika.

6.

POJISTNÉ A ÚDAJE PRO PLATBU POJISTNÉHO

6.1 c€lkové roani pojistné za pojištění profesni odpovednosti a piipojištěni obe.né odPovédnosti je uvedeno v
.,zádosti" ve zvolené
a varianté dle qiše hrubého piijmu..v sekci,Rozsah poiištěnt.
"Kategorii
sjednává se běžnépoiistné s pojistným obdobin 12 měsíců.

Poji§tnéra pojistné obdobíiesplatné doiednoho rtě§íce od data počátku pojistného obdobi.

6.2 Údaje pro platbu pojistňého

peněžníústav:československáobchodníbanka

účtu|
banlq:

Čís]o

L35227624

Kód

0300

varabinísymbol| či§lo Poiistnésmlouvy
Plo ořiDdd, žele s-l oUVa ,€d.ára

prc Platbu pojislného uv€deny

7,

prostíedni.tvím pojiŠt'ováciho makléie nebojeho vázaného zástupce,
v,,zádosu" v sekci "údaie o zDroltiedkovateli".

Jsou Údaj€

HÚŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vzn]k škodné Udélost hlásípojistník bez zbvtečného odklad! nd niže uvedené kontakiníúdaj_.j

MAxtMA pojištbvna, a.s.
odbor l kvidace poj]stných ldálostí

naEka 1583/24
l20 00 Praha 2

&ská Republika
n€bo na e-ínal: lpu@maxima_as.cz

slou.a .,ed l;nd prosti€dni.tvim Pojišťovaciho mákléie nebo jeho vázáného zástup(e, lsou údáje Pro
hlášeniškodňé události uvedeny v,,zádo§ti" v sekci,,Udajeo zprostředkovateli",
D.o pnodd, že je

8.

áVĚREčNÁ UsTANovENi

Pojistník prchLašlj€, že před sjednéním Pojistné smlouÝ.,] by] seznámen se zněním Všeobecných pojistných podínínek pro pojištění
podnjk.telů VPP 300 2 a dalškh pojistných podmínej! Vztahujkích se k poj §ění dl€ teto smlouvy a že q4o podmínky od p;jist te e
převzalspolu s pojistnoU smlolvou. Pojistnkdále prohlašuje, že mu byy ožnánreny nforínace v so!]adu s ustanov€ním
§ 2760 žák, č,
89/2012 sb. občanského žákóník!,

pojistitel mi vysvětlil ob§ah Pojištění a práva á povinnosti z ňěj plynouci. Pťohtašuji, že
n€éxistuje rozpor mezi mými požadavky ná pojištění a tímto nábízénýn pojištěním. Pojištěníobsahuje křytí
pojistných n€bézPečí, ktere óci chránit; výluky z pojistného krytí jsem přečetua, porozuměl/a i€jich ousatrú a bei"u
Po.iistník Prohl3šuj€:

PojistniklrohlaŠuj€, Že odpověděl n. VŠechny dotazy pojistite e úplně a pravdivě a je si vědoín následků nepřavdivých či neúplných
informaci Poj stník přohlašuje, že ínU byly poskytnlty VeškeÉnformace, kteÉ žádal před sjednáním pojistné sm]ouvi,
Poj stnik prohlaŠ]je, Že není polit]cky exponovanoU osobou ve smyslu zákona č, 253/2008 sb., o někte./ch opařeni.h proti egalzac]
Výno§Ů z trcstné činnosti a fnancování terorzm!, Pokld by s€ jí v průbělru tryání poj štěnísia, z.Vazlje se neprod]eně tuto
skutečnosi oznámit pojistjte ,

Polld tato po] stná §m]ouÝd, resp, dodatet l po] stné smlouvě (dále jen ,,sm ouva") podléhá poviinosti uveřejněníV řegistr! smluv
(dáeJen reqsh") Ve sinyslL] zá|,ona č, J4o/20r5 sb,, zavazlje se pojistník k jejíínu UveřejněníV rozsahu, zóůsobem;Ve lhůtach

stanovených citovaným zákon€m, To nezbavlrje pojistitele práva, aby smlouvu uveř€jni] V rcgistru sám, s čímžpojistník s.Llhlasi
Pokud je poj 51ník odl]šný od pojištěnéhq pojlstiík dáe potvržuje/ že pojištěný souhlasil s uveř€jněním smlouvy, Př] vyplnění
lormuláfu plo Uveiejněni smlouvy V registru le po]lstník povin€n Vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do po]e ,,Datová
(cháfkd" UVé51: q23ť3v a do po e,,ci!lo sírlouv}'' Lr'esl č§lo télo polis!.é s.r oUVy.
Polistnik se dále zavazuje, že př€d zasLáním smlou,"y k uveřejněnízaj]ďí zn€čitelnění neuveřejn telných informací (např, osobních
úděj8 o fr"ických osobách),
smluvní stEny se dohodly, ž€ ode dne nab}tí účinnostisínlou!.y jejím .r'eř€jněníín V řegi§tíU se účinkypojištěnL včetně práV a
povinností z něj vyplývajícíú/vztahují na období od data Uvedeného jako počátek pojištění(rcsp. od data uvedeného jako počátek
změn prcvedených dodatkem, jde-ljo účinkydodatku) do budoucna,
Pojistník bere na VědomÍ, Že jeho osobnÍ Údaje jso! zpacovány pojislit€lem j€ho sm Uvními zp€covateli. Pojistitel má poshvení
spráVce osobních údajů, Pojistitel i jím pověření zpracovatelé mohou osobní údaje zpramváVat v rc2sahu nežbytném k řádnému
plnění povinností poj]stitele stanovených v pojistných podminkách a právních předpisech (nápř. zákona o archivniťrví, ákona proii
legalizaa yýnosů z treshé činnosti, účen]íchči daňovích předpisů apod,) Pojišíovna je oplávněna zpracováVat o§obní údaje
pojištěných po dobu Vyp]ýVajícíz právních předpisů a dále po dobu !.Vání pojišĚnía ná§ledLrjhí.h čtyř (a) bt od j€ho ukončenl a
přewávajil po uplynutí Étodoby nevypořádané nárcky (brť sporné) Vzn k é V souvislosti § pojištěním, pak až do jejich vypořádání,
subjeK údajůmá právo požádat pojiťovnu o informaci o zp€cování svých osobních údajó, o přístup k o6obním údajům,o j€jich
opravu, o vywět eni omezeníjejich ,p€covánÍ, příp. odstraněnístavu, kdy s€ domníVá, že jso! jeho osobní lnfomace zpÉcovávány

o

rozporu 5 touto sínlouvo! nebo zákonem, 8ližšíúdaje
http |//WWW, maxiín a poj išťovna cžlo_společnost /och ra na-osobn ch-u

v

,

subjekt údajŮ má rcVněž práVo obracet se na pověř€nc€

zpracování osobních údajům6že subjekt údajůnajii na

d

aju,

plo ochranu osobníó údaj6 ve všech zól€žitostech souvisejícíó se

zpracováním jeho osobnith údajůa Výkoneín jeho práV, a to na: dpo@maxiína as,cz,
Poltd se sublelt úda]ůdomnivá, že zplacování]eho osobních údaj8 je V řozporu s obecně áVaznými právnííni př€dpisy, má píáVo
podat stžno§t l UřddU pro o(hranu osobníťn úda]ů,se síd em Pplk. sochola 27, l70 00, Praha 7, €-mail| posta@Uoo!,a,
Dále poj]stník beíe na védomi že jeho údaj€ mohou být pojišťovnou zpíacovány pro Ljčely marketingu, PráVním základ€m pro toto
zpracováníle oplávněný zéjem pojišovny a toto zpracování je nezMné pío ÚČely propagace vlastníci produktŮ a služeb, Nepřej€ li
s dostáVat ínařketingové materiály, sěčíodeslat sdělenína adresu pojišťovny nebo na ]nfo@maxima_as,cz.

Taio sm ouva obsahuje 5 střan teYtu a přílohy. sm]ouva je \yhotovena ve stejnop]sech, z nichž po jednom obdržípojistník, pojistitel a
makléř nebojeho Vázaný zásh]pcq pokud je pověř€n pojistník€m vedením a zpracováním jeho pojistného zájm!,
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