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číslo0027734722

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědno§ti realitního zprostředkovatele

Pojistitel:
sídlo:

Česká podnikatélská pojišťovna, a,s., Viénna lnsurance Grcup
Praha E, Pobřežní 665/23,

PsČ 186 oo

Zastoupena:
lčo;

["jffi#T".5:řTi:fl1"]i;:

zápis v

Mě§tský soud v Praze, oddil B, Vložka 3433

63998530

oR:
Bankovní spojeni:
Klientská linka:
Pojistník (§hodný s

:ffilíť.

plné moci nebo zaměstnancem

pojislitele. osoba zastupujícípojislilele je

Česká spořitelna, a,s., č,ú,7oo135oo2/o8oo(variabilní §ymbol: čísloPojistné smlouvy)
957 444 555

pojišténým):

svoboda bydlení 3.r.o,

síd'o|
lčo:

slochovská 786/53; Praha; 16100

27595153

zápis V oR

/

ŽR:

c

1

Plálce

DPH:

ano

17714 Vedená u Měslského soldu v P.aze

Teleíon,{ax:

Korespondenění

adresa:

slochovská 786/53; Píaha;

,16100

Bankovní spojeni
Jednající osoba:

Jiří svoboda

Povinná osoba ve sín/slu zákona č. 340/2015 sb,, o registru

smluv:

ne

Pojistitel a pojistnik uzavíEjí podle zákona é.8912012 sb.. oběanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinnémznění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s
pojistnými Podminkami pojistilele a přílohami léto pojislné smlouvy lvoří nedilný celek.

Datum

sjednání:

Poji6tné

obdobi:

pojištění

18.02.2020

Počátek

6jednaná doba pojištění

Automatická

obnova

01

03,2020

Ko§ec poiičlění:

2a-o2 2021

Poji6lné]

běžné

Pro pojištění §jednané podle této pojistné smlouvy platí při§lušná uslanovení zákona č, 89/2012 Sb,. občanskéhozákoníku, v platném znění, dále ust8novení VPP a DPP dále
uvedených v této pojistné smlouvě a obsah léto smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem télo pojistné smlouvy, jsou neplalná.

samo§tatný

zplo$iedkovalel

Pojistnou smlouvu

Vplaoova

sAB soNis
Hana

s,1.o

zélenková

sjedn, č.: 8881092000
sj€dn, č.: 5012403040

@lÁť§M-5-03-2020 ť

Česká podnlkatelská

po]

šloýna a

s,.

Článek l.
úvodni ustanovení
Pojišlěni odpovědnosti je pojišlěním škodovým, Členským státem sídla pojislitele je Česká fepUblika.
Pojislná smíouva se uzavírá na dobu určitou. Pojislným obdobim je 12 kalendářních měsiců po sobě jdoucích. V případě s]ednání automatické obnovy se pojištění prodlužuje
vždy na dalši po]istné období, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníkusmlouvy, ne.jméně 6 týdnů před uplynutim Pojislného obdobi, že na dalšim
pojišlěni nemá zá]em.

\

Poiislnik sjednáVá luto poji§lnou sňlouvu s pojistitelem Ve sVůj prospěch, lzn. je zároveň pojišlěným,
Piedměl podnikání pojištěného ke dni uzavření této po]istné smlouvy je uvedén v přiložené kopii opráVněni k výkonu činnosli a tvoří přílohu této pojistné smlouvy,
Pokud není dále V pojistné smlouVě ujednáno jinak, pojištěni se vztahuje na škodné událosli, kleré nastanou na úzefti Českérepubliky,

Článek ll
Druhv poiištěni. oředmětv Doiištěni. poiistné částkv, limitv Dlněni a sooluúčasti

POJlŠTĚNÍODPOVĚDNOST| REAL|TNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE
Pojlšlění profesní odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podminkami pro pojištění odpovědnosti VPP oD 1/16 (dále jen VPPoD), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
pojištění proíesníodpovědnosti DPPPRoF F 1/18 (dálejen DPPPRoF) a Zvláštními sm|Uvními ujednáními uvedenými v télo poiislné smlouvě,
s Výkonem podnikatelské činnosti, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost užavřít poj;štění odpovědnosli

_
Hoáah

Poj*lneno

-'--:

xryi

Základni rozsah pojislného

kryiíproíesniodpovědnosti.
sankce

zsuo2oD

Finanění

zsuo3oD

Újma na Věci převzaté (bez

iinlir piliistnetro ptn;áilsubřmit

l

,
lb]§qé!gjbě!!
--+
LP ''**H;:ii'"'u***o
sLP
sLP

vozidel)

(Výkon činnosti realilního zprostředkování).

spoluúčasl

Pojistné

4 131 Kč

5 000 Kě

1oo ooo Kč

5 000

Kč

100 000 Kč

5 000

Kč

1 000 Kě

300 Kč
5 431

celkové pojistné
Územní

rozsah:

Pojištění profesní odpovědnosii

Kč

se Vžtahuje na škodné událoslj nastalé na územi Českérepubliky,

Výluky z pojištění:
Nad íámec Výluk Uvedených v VPPoD a DPPPRoF platí pro pojištění profesni odpovědnosii dalši, dá!e Uvedené výluky z pojištění:
Pojištění profesni odpovědnosli se neváahuje na újmy VznikIé urážkou, pomluvou, Istí nebo pohrůžkou,sexuálním obtěžováním či zneužíVánímnebo v důsledku jakékoliv
diskňminace,
Pojjštěni proíesní odpovědnosti se neváahuje na újmy žpůsobené zaměslnancem pojišlěného, ktený byl pojištěným dočasně přidělen k výkonu práce
na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti užavřené mezi pojištěným a zaměslnancem (a9entumi zaměstnáVáni),

k

jinému zaměstnavateli,

a to

Výkladová ustanoveni:
Realitním zprostředkováním

se rozumi soubor činnosiívykonávaných

pojištěnýft Ve smyslu 2ákona o realitním zproslředkovaní.

události nastalé v přúběhu pojistného období.
pojislného plnění je stanoven pro jednu a Všechny pojistné událos{i nastalé v pfůběhu pojistného období.

Článek lll,
poiistné plnění
Vznikneli práVo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plněni podle VPP a DPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v léto pojistné
smlouvě.
Vznik škodné událoslj nahlási pojistník bez zbylečnéhoodkladu na ádíesu:

Česká podnikatelská

pojišťovna, a.§,, Vienna lnsurance Group

oLPU Mo
P.o, BoX 28, 664 42 Modřice

Teleíon: 841 444 555. íax: u7 213 468

olpumo@cpp,cz
MáJi opráVněná osoba při provádění opravy nebo náhíady souvisejícís pojistnou Událostí že zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH,
V případech, kdy pojistník, resp, poškozený subjekl tento nárok némá, poskytne pojislitel plnění včetně DPH.

česká podnikatelska

poj

šl'ovna a

s

V €nna

lrsuíance Gíoup
Psaa27734722

Článek lV,
vÝše a způsob olatbv Doiistného
Pojistné
4 131 Kč
1 300 Kč

siednaná pojistná nebezpeči
Pojištění odpoVědnosti
DoplňkoVá připojištění

I

5 it31

célkovépoji§tné za
Slerá
celkové pojistné po slevěi

Kč

4 888 Kč
roční
4 595 Kč

Fíekvence plaieb
splátka pojislného

platebni írekvence uvedené v této pojistné smlouvě.
V případě sjednání pololelních splátek je pNní splátka pojistného splatná Vždy ke dni počálku pojištěni, následujíci

splálky pojistného jsou splatné Vždy takový den,

klery'

následující5plátky pojislnéhojsousplalnéVždy lakovýden ktenrnásledujepouplynulítřechměsícŮodpředchozísplátkypojistného.
Pojisiné bude hrazeno proslřednictvím peněžního ústavu na účé1pojistitele č, 700135002/0800, Va.iabilní symból: 0027734722 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné se poýažuje za zaplacené okamžikem pňpsáni přislušné cástky pojislného na úěel pojistitele. a nebo pojišťovacíhozprostředkovaiele je-li tak V pojistné smlouvě
ujednáno.

Článek V

OSOBNiCH ÚDAJŮ

,

Záslupce Pojistnika nebo jiná osoba oprávněná jednat a Pojisiníka bere na vědomí. že její identiíikačnía kontaklní údaje a záznaňy vzájemné komunikace
na základě oprávněného záimu, a to pro úěely zajištěni řádného nasíavení a plnění snluvních Wtahů s pojistníkefr (včetně tvorby evidencí), ochrany
Pojistilele a preýence a odhalování pojistných podvodů a jiných prctipávních jednání .
Zásiupce Pojistníka nebo janá osoba oprávněná jednat Z Pojistníka bere na vědomi, že její idenlifikačni a kontaklní údaje Pojistitel dále zpracovává ke splnění sVé
vyplývající zejména ze zákona upravujíciho di§tribuci pojištěni a zákona č.69/2006 §b., o provádění mezanárodních sankcí.
Poiistníka nebo jiná osoba op.áVněná jednat ÉPojishíka má v souvislosti se žpracováním právo na přístup k osobním údajŮm, právo na jejich opíavu a výmaz,
omezení zpracováni a píávo podat námitku proti zpracováni v případě zpracování aa základé oprávněného zájmu. Dalšíiníomace o zpracování c§obnich údajŮ a

zásilp€

uplatněníjednotlivých

práv naleznete na našich Webových stránkách

W.cpp.a

v

sekci ,o sPoLEČNosTť'

Článek Vl.

Závěrečná ustanoven!
je talo skuleěnost výsledkem cptimalizace pojistných nebezpečía výše pojistného, se klerou pojislník souhlasí a je s ní srozuměn,
Pojis{nik prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištěni pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnoU, a je schopen to kdykoliv prokáZat,
podoba je

k

dispozici na Webových stránkách pojistitele nébo na libovolné pobočce pojislitele,

Pojislník dále potvÉuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal V listjnné nebo, s jeho souhlasem, V jiné textové podobě (na iNalém nosičj dat) veškeré souČásti pojisiné
účastnikůPojištění a následky ieiich porušení a další podmínky pojišlění a pojistníkje jimi vázán stejnějako pojislnou smlouvou,
odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro Pojištění odpovědnosti VPPoD 1/16 článek 15 se ujednáVá, že zpracování osobních údajůse řidi dokumentem lnfomace o
zpracování osobnich údajův néživolním pojišlění a článkem V. Zpracování osobních údajůlélo pojistné smlouvy,
Poji§iiiel neposk},tne pojislné plnění ana jiné plněni či s|užbu z pojistné smlouvy V ro6ahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankci,
obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, Vyhlášených a účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti. ochrany základních lidských práV
a boje proti terorismu, Za tyto sankce a embarga se považuji zeJména sankce a embarga organizace spojených národů, evropské Unie a České republiky, Dále také Spojených
stáiú amerických za předpokladu, že neodporují sankcim a embargům uvedeným v předchozí větě,
Pojastník bere na Vědomí že pojistná smlouva slouži jako pojistka ve smyslu zákona č, 89/20í2 sb,, občanského zákoníku.
Podpasem pojislné smlouvy potvrzujete, že Vám ke dni §jednání této pojistné smlouvy nejsou zóáňy žádnéskutečnosti či okolnosti, kleré by mohly být příčinou vzniku škodné
událosli. a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událos|.
Právní Vztahy Vzniklé z pojišlění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právnimi předpjsy a případné spory z lěchlo práVních VztahŮ vzniklé rozhoduji českésoudy.
Je_li pojistníkem Ve sjednaném pojištění spotřebitel, má plávo na mimosoudní řešení spotřebilelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění, Věcně příslušným orgánem
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Čéskáobchodní inspekce (W,col,cz) nebo Kancelái ombudsmana Českéasociace pojišťoven (M.ombudsmancao,e).

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech 1 vyhoiovení obdži poJistitel a 1 Vyholovení obdrží pojasiník,
smluvní strany pojislné smlouvy prohlašují že si obsah této pojistné smlouvy, VPP a DPP uvedených V této pojistné smlouvě, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím
podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nami béz výhrad souhlasi. Na dŮkaz toho připojují niže své podpisy,
Pro pojištěni sjednané toulo pojistnou smlouvou plalí poiistné podmínky: VPPoD 1/16. DPPPRoF P 1/18,

DlsTRlBUToR PoJlŠTĚNÍcEoba, Kerá

provedla identiíikaci pojistníka podle platných práVních předpisů (zejména zákona č,2532008 sb., Ve znění pozdějších Předpisú)

číslodistibutora
8881092000
osobni evidenčníč./ldent.

číslo

Telefon

Jméno a přijmeni

osobni evidenčníč,,4dent. člslo

r--

5oír4o3o4o

---_l

VlENNA
RECl
Přílohy pojistné smlouvy:

Budějovická 7

oR

(ŽL, koncesní listina,

opráVnění k činnosli

záznaň z jednáni

Swoboďa

byd§ení9"

Svoboda bydlení s.r.o.

praha

6
00
Stochovskď 786153,
"161
153
95
IČo:275 95 l53, D|Č:CZ275 ,
Břevnov
Šlikova 287120, 169 00 Praha 6
Kancelář:

Ř'#.ri*;;l;,,*-§,#J,Th9lťiil?Ji,"i}ií

oVNA, A.s

D|TE§TVí PMHA
l3,140 21 Praha 4

í:26'| o22 434

VPP, DPP, zsU dle textu pojistné smlouvy
Výpis z

c

(38)

