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MAXIMA pojišt'ovna, a.s,

se sídlem Italská I5a3/24, 1zo oo Praha 2, Česká republika
IC| 613 28 464
práVnická osoba zapsaná V obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, Vložka 3314
zastoupená na základě zmocnění nížepodepsanou osobou
(dále

jen,,pojistit€t")

a

Právnická nebo fyzická osoba uvedená jako Poiistník v,,Žádosti o Poiištěníodpovědnosti za
újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné §lužby pro realitní zpíostředkovatele" v příloze
této smlouvy
(dále jen

.,pojistníť)

uzavírajípojistnou sm|ouvu č.

690 20 00876
pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odboíných stužeb

1.

úvoDNí UsTANovENi

1.1.

je záíoÝ€ň
Pojisnrik sjednává tuto pojistnou smLouvu Ve svůj prospěch, tsn,

1.2. Předmět€m

pojištěným,
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Prc pojjštěníodpovědiostj za újmu způsóbenou vádou
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ostatní obecně žáVarné píávní předpisy V plátnán zněn|

poskytnuté odboínéslužby(dále jen "prof€§ňí

odpovědnost")

VPP 300-2 - všeob€cné poj stné po.hinly pro poj šténlínéjetkua odpovédnoshpodnLlatelŮ
poslginuté odborné
zPP 690 2 - zvláštni polsme poo.intv pá póÉte"l odpóVéd,osi ža ijmu způsobenou Vadou
služby

na kteřou se vžtahuje pojiŠtěníprofesní
,po9kytnuté
z. újínuzPŮsobenou vsouvislosti s činností,
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Pro pojlšiění odpovědnosti

.
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VPP 300-2-Všeob€cné pojistné podmnly p o polÉténmdjeil,U a odpovédnosiipodnlkaielŮ
ZPP 6\0 2
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1.5. Pojištění žačiná dnem uvedeným
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pro

óolilá iodDovědloql zaLlnU

v ,,Žádosti' jako ,,Počátek pojištěnt,

prolongací,
Pojištění 5e sjednává na dobujednoho poiistného roku s automati,kou

2. Po]IšrĚNi PRoFEsNí

oDPoVĚDNosTI

poskytnuté odborné služby v oboru vymezeném
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu zPů§obenou vadou

v čl,1. bod 1.2.
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2.1 Rozsah poiištěni, limity Plněnia spoluúčasti
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2.2 Doložky
DPo 1- Profesní odpovědnost r€alitní,h makléřů a kanceláři
r, Mimo Vý]Uk uved€ných

v€ VPP a zPP,

kieÉ se vztahujík tomuto pojjštěií, se po]ištěnídále n€vl.huj€

na povinnost nahradit

újmu způsobenou:

a)Vsouv]slostjsinformacinebo€dou,sezastlpovánimčizplostředkováníínVob.stechfinancování,Íealzaceavy'nosu
investLc, cenového Vývoje,

b)

d)
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stavu nemovitosiínebo j€iich
v souv]slostrs iníormacínebo radou iýkajícísebudouchh změn
V souvislostis poskytováním prévníó služeb,
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obchodováním s cennými papíry,

DPo 1a - Škoda na převzatýó doklad€ch
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na převzatých dókladech,
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PoJIšrĚNíoBEcNÉ oDPoVĚDNosTI

Pol]štěn obecne odpoledno9b se s]ednavá
Dio Dió;

-+*itlť,laí*lť;,j[,n-iííťfi
Pojištění se vztahuje
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n. povinnost nahradit
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výjimkou újn',yzpůsobené vado. výrootu

a

vaaou prace po přeoání.

Roz§áh poiištění. limity plnění a spoluúčásti
Pojištěníje slednáno v roz.ahu uvédeném
V,,Žádostť V sékci"Roz§ah pojištěnť.

3.2 Časová platnost pojištění
odchyhé od cl, ] odst, 3 psín, czPP
650 2 sé
le Pojistite|je povinen poskytnóut pojistné phění
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DoloŽky

Doo-3 Úima ná vě.ech př€v:átých
1, odchyiné od al, 5 odst,

,*,t"

"e.

*o"

a věcech užíVaných

r pism. m) zPP 650-2
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nahr.dit újmu vzniklou na

Pojištění V ro?sahu tohoto bodu se n€Vžtahuje
na povlnnost nahradit újmu|
vznrk oU ze smluv o přepravě a ze
zasílatelských sm uV,
VžnikloU na motorov,lch Vo?i.l]ech,
vzniklou na letadlech . p]avid]ech,

.)
b)
c)
d)

Vžnik]ou pohřeŠovániin př€Vz.té věci
n€bo

zví.řete,

2, odchy]né od al, 5 od+, 1 plsrn.
n) žPP 650 2 s
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PojGtěnív rozsahu tohoto bodu se nevztahuje
ně povinnost nahra.lit újnrul
Vzniklou na věci, ktercU pojištěný
uží(á neopÉvněně,

a)

i]

d)
e)

],

fllX]; 3lfTlil:íadměrn'm

provo,nínr čijiným zaiížením.
n€vhodným

užívánímnebo chybnou obďuhou,

Vzniklo! na ]etádlech a plavidlech,
Vzniklo! pohřešováníínužívanéVěcinebozviřete,
PoliŠtěn ůjmy na vécech pievza,i/ch
a věcec
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PojĚtěnÍ

-Újmy

na věcech převz.iých a věcech uživaných
se sjednává 5e spoluúč.stíuvedenou
v

"žádosti..

v s€kci

'Rozsáh

4,

RETRoAKTIVNÍ KRYTÍ

sjednáVá se revoaktivní datunr, které o 12 měsíců př€d.hází

datu počátku Poiištění sjedn.nému touto pojislŤlou smlouvou,

PojiŠtěníse nevztahuje na povinnost poj Štěnéhoposkytiout náhradu újmy v případě škodné Událosii Wnké v důsedku porušení
povinnost] n.bo j né práVní skuteČnosti, která pojištěnému byla .ebo s přihlédnUiím ke Všem oko]nosiem ínohla bÝt žnám; v dóbě
uzdl:en ,;lo polislne snlouvry,
Pojisttel neposMne plnění re ŠkodnéUdálosti, U nř příčnaškody nasta]a přede dn€m počáiku polišiění dle iéto pojistné sm ouvy,
pokud V souvislo§iis iakovou škodnou ldálosiíbylo nebo mohlo být Upatněno pr;Vo n. plněníz polištění odpovědnóstisjednanéhó
ve prospěch pojištěného na základě jiné pojistné §m oUW, bez ohled! na io, se ki€rým pojistitelem bya L]zavrcna,

5.

úZEMNíRozsAH

Česká repubLka,

5,

POJISTNÉ A ÚDAJE PRO PLATBU POJISTNÉHO

6.1 celkové ročni pojistné za Pojijtěni profesní odPovědnosti a připojištění obecné odpovědnosti je uv€deno v
,,zádosti" ve zvolené ,, Kategorii a variantědleVýše hrubého Příjmu'' v sekci,,Rozsah Pojištěnt.
sjednává §e běžňépojistné s Pojistným obdobím 12 měsíců,
Poiistné za pojistné obdobíje splatné dojednoho měsíce od datá počátku Poiistného období.

6.2 Údaje přo platbu pojistného

peněžníúsiav|če§kosloven§káobchodníbánka

ČísbúčtU:

!352276?1

KÓd

0300

banky|

Va ablnísymbol: čí§lo pojistné smlouvY
Prc případ,

žeje smlouva sjednána pro,stř€dnictvim pojištbvaciho makléi€ neboieho vázaného zástupce, jsou rldaj€
v,,Žádosti" v sekai"Údaje o zprostiedkovateli.,

p.o plátbu pojistného uv€deny

7.

HLAšENí šKoDNÝcH UDÁLosTi

Vzn k škodné událostihlásípojisiník bez žb}tečnéhoodkladu na nížeUvedené koniaktníúdaje|

MÁXIMA PojiŠtbvna, a.s.
odbor likvidac€

pojistrých udá]oní

Itahká 1583/24

l20 00 Praha 2
Česká Republika
nebo na

€fla]|

lpu@maxima_as..z

.T,o l/d 5j€ol .l d prostiednictvím Pojišt'ovaciho makléi€ nebo jeho vázaňého zástupce, jco. údaje pro
hlášeniškodné událostiuvedeny v,,zádosli" v sekci"údaje o zprosti€dkovat€li",
P-o p"pao, že |e

8.

ZÁVĚREČNÁUSTANOVÉNÍ

Pojlsinik prohlašuje, že před š]ednáním poj stné sm ouvry byl sežnáínen se zněním Vš€ob€cných pojistných podmínek prc pojištění
podnikateLŮ VPP 300,2 a dalši.h pojisiných po.lmíneK Vztahujících se k pojišiěnídle této sínlouvy a Že
§/to podínínkyod poj sritele
převzalspolu s pojistnou smlouvou. Pojistnjkdále prohlaŠuje, že mU byly oznámeny iniormace V soulddu s L]stanovením § 2760 2ák. č,
89/2012 sb. občanského zákonjku,

Poji§tník prohlašuje: pojistitel mi vysvětlil obsah pojištěni a prává a Povinnostj z něj ptynou.i. Prohlašuji. že
neexistuje rožpor m€zi mýlni požadavky na pojištění a tímto nabízeným pojištěňím. Pojištěníob§ahuje krytí
Poii§tných nebezpečí,kteřé óci chránit; výluky z poiistného krytí j§em Přečetua, pořozuméua i€jich ob§ahu á beru
Pojislnft prohlašuje, že odpověděl n. Všechny dotazy pojisiite e úplně a pravdivě d je si vědom následků nepřavdivých či neúplných
informacÍ, Poj]stník píohlašUje, že mu byly posMnlty Veškeré informace, kteÉ žédalpřed sjednáním pojistné sm oU4/,
Poj stník prohlaŠuje, Že není politjcky exponovanou osoboL] Ve

výnosů z trestné Činnoďi a fnancováni t€rorDm!,
skuteČnost oznámit pojist tel],

smysl! zákona č, 253/2008 5b., o něki€rých opatřeních proti legalizac
ji v pdběhu irvání pojištění stai, žavazuje se neprodLeně tuto

pokud by se

Pokld tato poj ďná sm ouva, resp. dodatek k poj stné sm oUVě (dá]e len ,,smlouva") pod]éhá povinnosti UveřejněníV reg]stru sm]uv
(!ále j€n,,regsť') ve smy§lu zákona č, 340/2015 sb,, závazuje se pojistník k jejím0 Uveřejnění v rozsahu, způsobem á ve |hůtách

stanovených citovaným,ákonem. To nezbavuje pojisnFe plava, aby smlouvLr Uveiejni V reg'sir! sam/ s číínž
pojistnft souhlasí,
Pokud j€ pojistník odlšný od pojišiěnéhqpojistník dae potv'Uje, že polÉlénýsóuhbsll š weie;nenim
pn
."]ou!ry v reg,stru e ooj stn k pov,ren wptr ir r]oa.e o
"rl"""v,
,e1, do pole "rpi.,ciii
bo.rl,r"r, g*o ,. uuni
,,ijalova
!9:l ] ]1 9 " 9 :".i"],
::,
sch ár ka' JÝ€51: q23e4 ]v á do po e , ci:lo sn lolvÝ' uvés| ťi|o leto po],stné sn |o .W,
"t,u
Poj stni, se dále zavazule, že pied zanánim smlou!,y k uveř€jněni
áistí zneč t€l;ění neuveřejnite]ných inlormací (např. osobních
údajůo ryz]cloich osobách),

smluvnísřany se dohodly, že ode dne nab}ti Účnno§i sm]ouÝy jejím ,veřejněním v regisbu s€ účinkypojištěnl včeb'ě pláv
povinnosť z něj \yplývajících/!'tahují i na obdobíod data uvedeného jako počátek poji*ěňí (resp.
od daá uv;ťenéiro jako
změn píovedených dodatkem,

jdelio

a

účábek

účinkydodaiku) do budoucna,

Pojistník bere na Vědomí Že jeho osobní Údaje jsoLl zPracovány pojistjtelem jeho sm]Uvními zpracovaieli, Pojistitel mé postavení
9p€vce osobnch údaJŮ, Polistitel lJim Povéienijpracovatelé mohóu osobní úoa;e,p,acouvai
neilyt,em xruanomu
Dl-él poM r1o(, i póJl)! te|e s,aroÝ"lýcl vpojslnjlh pod n'n,a.l a prdvn,Ll- o,edDl,e.l (něpi, /;kond
",ozsanu
o ěl.hýn'.rvi, zékona ooL
egalizaci Výnosů z trestné čnno§ti, Úč€tnÍch či daňovych píedp6ů apod,) Po]LďoVna je opíáVnéna zpracováVat'osobní ú;aje
poji lě l^h po dool wolýv€lii 2 p'áÝ.i( 1 piedp sť a odle po oobl lNdl i pojisŤ;n: d ];9;ouli. th i ryi (a
) E! od Fho ulončeni, .
plellavdi-li i po llp yíU,ilé(odobÝ rewooijoal e ráloly (Dyť spome) ý/rlklé v soJvis,ost 5 pójištenl;, p.k oi do
lellch Ýypoido;;i.
subjekt údajůnrá právo požádat pojiďovnu o infoínac o zpracováni sýich o.obnich r;oa;d, ó ptrstui'r. osoonirri údajů;,o jej]ch
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