
Datum sjednání: Počátek pojištění: Konec pojištění:

Pojistné období: Automatická obnova: Pojistné:

Samostatný zprostředkovatel: Sjedn. č.: 2500000000

Vázaný zástupce:

Pojistnou smlouvu vypracoval: Sjedn. č.: 2506000004

0

Pojištěný (odlišný od pojistníka):

IČO: Plátce DPH:

Korespondenční adresa: -

Povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv: ne

ČPP Servis, s.r.o.

Martina Jandová

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále ustanovení VPP a DPP dále

uvedených v této pojistné smlouvě a obsah této smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná. 

28.02.2022

sjednaná doba pojištění ano běžné

Jednající osoba: -

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s

pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0027736008, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění).

26.02.2021 01.03.2021

*0027733327238000*

Návrh pojistné smlouvy číslo 0027733327

Návrh pojistné smlouvy (dále jen Nabídka) pro pojištění profesní odpovědnosti PROFEX

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Plátce DPH: ano

Zápis v OR / ŽR: 500054 - Praha 1

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: 0027733327 - číslo návrhu pojistné smlouvy)

Klientská linka: 957 444 555

Pojistník (shodný s pojištěným): Patrick Schirmer

Sídlo:        Kaprova 42/14; Praha; 11000

IČO: 08306303

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena:
pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je 

identifikována dále v této pojistné smlouvě

IČO: 63998530

Korespondenční adresa: -

Bankovní spojení: -

Zápis v OR / ŽR: -

Telefon/fax: E-mail: -

Bankovní spojení: -

Jednající osoba: Patrick Schirmer

Telefon/fax: 721 355 612 E-mail: patrick.schirmer@realityforyou.cz

Sídlo:            -



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

PS 0027733327

LP

Územní rozsah: 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

OLPU MO 
P.O. BOX 28, 664 42 Modřice

Telefon: 841 444 555, fax: 547 213 468 

olpumo@cpp.cz 

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH.

V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

Nad rámec výluk uvedených v VPPOD a DPPPROF platí pro pojištění profesní odpovědnosti další, dále uvedené výluky z pojištění:

Pojištění profesní odpovědnosti se nevztahuje na újmy způsobené zaměstnancem pojištěného, který byl pojištěným dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli,

a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti uzavřené mezi pojištěným a zaměstnancem (agenturní zaměstnávání).

Realitním zprostředkováním se rozumí soubor činností vykonávaných pojištěným ve smyslu zákona 39/2020 Sb.,o realitním zprostředkování.

Článek III.

Pojistné plnění

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP a DPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této pojistné

smlouvě. 

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na adresu:

Základní rozsah pojistného krytí profesní odpovědnosti.
1 750 000 Kč pro 1 PU / 3 500 000 Kč 

pro všechny PU 5 000 Kč 4 131 Kč

Ujednává se, že za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti první nahrazované pojistné smlouvy. V případě vzniku škodné události platí vždy ten limit

pojistného plnění, který byl sjednán v pojistné smlouvě platné v době vzniku škodné události.

Rozsah pojistného krytí
Limit pojistného plnění/sublimit 

pojistného plnění
Spoluúčast Pojistné

Článek II

Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii živnostenského listu a  tvoří přílohu této pojistné smlouvy. 

Pokud není dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky.

Pojištění profesní odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínkami

pro pojištění profesní odpovědnosti DPPPROF P 1/18 (dále jen DPPPROF) a Zvláštními smluvními ujednáními uvedenými v této pojistné smlouvě.

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v

souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti (výkon činnosti realitního zprostředkování).

Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.

Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

Článek I.

Úvodní ustanovení

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě sjednání automatické obnovy se pojištění prodlužuje

vždy na další pojistné období, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období, že na dalším

pojištění nemá zájem.

Pojištění profesní odpovědnosti se nevztahuje na újmy vzniklé urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou, sexuálním obtěžováním či zneužíváním nebo v důsledku jakékoliv

diskriminace.

Výluky z pojištění:

Pojištění profesní odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním

úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní činnosti ve smyslu zákona 39/2020 Sb.,o realitním zprostředkování.

Celkové pojistné 4 131 Kč

Výkladová ustanovení:

LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny

pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

2 / 4



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

PS 0027733327

Frekvence plateb

Splátka pojistného

 - 

 - 

Pojistník SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM

 - 

 - 

Výše a způsob platby pojistného

Sjednaná pojistná nebezpečí Pojistné

Pojištění odpovědnosti

Celkové pojistné za sjednané pojistné období 4 131 Kč

Doplňková připojištění 0 Kč

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro

účely:

zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, a

zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o

některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Článek IV.

pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí , 

když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a

roční

3 883 Kč

Pojistné je pojistným běžným a je v úplné výši splatné v souladu s ustanovením Článku VI (Záverečná ustanovení) Smluvní ujednání o uzavření pojistné smlouvy zaplacením

pojistného - formou obchodu na dálku . Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné

smlouvě. 

Článek V.

Zpracování osobních údajů

V případě sjednání pololetních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který

následuje po uplynutí šesti měsíců od předchozí splátky pojistného. V případě sjednání čtvrtletních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění,

následující splátky  pojistného jsou splatné vždy  takový den, který následuje po uplynutí třech měsíců od předchozí splátky pojistného. 

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0027733327 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě

ujednáno. 

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích

stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

4 131 Kč

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou

ustanovení odst. 3., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování

na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný

na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“. 

1.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU

3. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich

osobních údajů.

4. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na

základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a

soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání . Proti takovému zpracování má taková osoba

právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke

splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [ X ].

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné

povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely

zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky)

nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků

pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání , když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných 

zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování

osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely přímého marketingu
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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

PS 0027733327

Číslo distributora pojištění Identifikace (jméno, příjmení nebo název společnosti)

Osobní evidenční č./Ident. číslo Jméno a příjmení Telefon

Osobní evidenční č./Ident. číslo Jméno a příjmení Telefon

Datum vytvoření nabídky

Přílohy pojistné smlouvy:

Oprávnění k činnosti

ver. 4/20

DISTRIBUTOR POJIŠTĚNÍ Osoba, která provedla identifikaci pojistníka podle platných právních předpisů (zejména zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

VPP, DPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy

Výpis z OR (ŽL, koncesní listina, jiná listina) pojištěného/pojistníka

Záznam z jednání

Ing. Pavel Wiesner

26.02.2021

2506000004

ČPP Servis, s.r.o.

Martina Jandová 957 45 04 50

2500000000

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě, jakož i všech příloh pojistné smlouvy,

přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. 

Pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou platí pojistné podmínky: VPPOD 1/16, DPPPROF P 1/18.

Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy,

pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn. 

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich

udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem

zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti

náleží.

Článek VI.

Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy vyznačené na pojistné smlouvě, dále pak sazebník nákladů za vybrané úkony pojistitele, jejichž aktuální

podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce pojistitele. 

Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné

smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a

povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. Pojistník dále potvrzuje, že v

dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal a seznámil se s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který obdržel v

listinné podobě nebo s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat).

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem Informace o

zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a článkem V. Zpracování osobních údajů této pojistné smlouvy. 

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí,

obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských

práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga organizace spojených národů, evropské unie a České republiky. Dále také

Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektroniké komunikace (například mobilní telefon, e mail a další), pokud není

dohodnuto jinak.

Zaplacením pojistného potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné

události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 1 vyhotovení obdrží pojistitel, 1 vyhotovení obdrží pojišťovací zprostředkovatel a 1 vyhotovení obdrží pojistník.

Smluvní ujednání o uzavření pojistné smlouvy zaplacením pojistného - formou obchodu na dálku    

Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného na bankovní účet České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (viz §2759 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění), a to ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření nabídky. 

Platby pojistného zasílejte na číslo účtu: 700 135 002/0800, var. symbol: 0027733327

Pojistné je zaplaceno připsáním na účet České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. 

Pro pojistnéhé platí, že se považuje za uhrazené též okamžikem, kdy byl podán příkaz k převodu peněžních prostředků s okamžitou splatností za podmínky, že tento příkaz k 

převodu peněžních prostředků byl převádějící institucí následně jako správný, proveditelný a účinný bezodkladně proveden.

Počátek pojištění je stanoven na den, který je v nabídce uveden jako počátek pojištění. V případě nezaplacení pojistného  do 30 dnů od data vytvoření nabídky, není pojistitel 

touto nabídkou vázán a pojištění nevznikne. V případě, že počátek pojištění předchází zaplacení pojistného a pojistné  bylo zaplaceno ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření 

nabídky, pak se pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. Datum vytvoření nabídky musí předcházet datu počátku pojištění.

Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil 

a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného 

pojistného.
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