
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pojistná smlouva č. 590000xxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavia pojiš ťovna a.s. 
se sídlem Praha 1, Revolu ční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika 

IČ: 601 97 501 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 

(dále jen „pojistitel“ ) 
zastoupený na základě zmocnění dále uvedenými osobami 

 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uzavírají 
 
 
 
 
 
v souladu se zákonem 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami 

pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.   
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Článek I.  
Úvodní ustanovení  

1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto pojistnou smlouvou spolu s pojistnými podmínkami VPP/08, 
ZPP 031/11 a přílohami, které tvoří nedílný celek. 

2. Předmět činnosti pojistníka ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiloženém výpisu z obchodního 
rejstříku. 

 

Článek II. 
Rozsah pojišt ění, pojistná částka, spoluú čast  

1. Rozsah pojišt ění 

Předmětem pojištění podle této pojistné smlouvy je pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury – 
pojistníka. 

2. Pojistná částka  

Pojistná částka pro pojistná nebezpeční krytá touto pojistnou smlouvou je stanovena pojistníkem ve výši 
4.000.000,-Kč.  

Sjednaná pojistná částka je zároveň horní hranicí pojistného plnění pojistitele během pojistného období.  

3. Spoluú čast  

Ujednává se, že pojistník se bude na pojistném plnění podílet dále uvedenou spoluúčastí. Odchylně od VPP/08 
je pojistník povinen spoluúčast poskytnout na účet pojistitele při sjednání pojistné smlouvy. Při vzniku pojistné 
události použije pojistitel na pojistné plnění přednostně tuto spoluúčast. Nespotřebovanou částku spoluúčasti je 
pojistitel povinen vrátit. 

Spoluúčast se sjednává ve výši 0,686% z ročních tržeb pojistníka za činnost zprostředkování zaměstnání.  

Spoluúčast je splatná jednorázově nejpozději do 15 dnů od počátku pojistného období na účet pojistitele číslo 
5124140008/4000 vedený u LBBW Bank CZ a.s. v Praze, konstantní symbol 3558, variabilní symbol 
590000xxxx. 

V případě vzniku nároku na vrácení nespotřebované částky spoluúčasti pojistníkovi poukáže pojistitel tuto 
částku na účet pojistníka č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedeném uxxxxxx, a.s. v xxxxxxxxxxxxxx. a to do 30 
dnů od vzniku takového nároku. 

Spoluúčast pro první pojistné období je stanovena ve výši 274.550,- Kč. 

 

Článek III. 
Hlášení škodných událostí  

Vznik škodné události je pojistník povinen oznámit prostřednictvím pojišťovacího makléře nebo přímo bez 
zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu: 

 Slavia pojišťovna a.s. 
 110 00  Praha 1, Revoluční 1/655 tel: 255 790 174, fax: 255 790 199 

 e-mail: lpu@slavia-pojistovna.cz 
  likvidace@slavia-pojistovna.cz 

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník  povinen dodatečně bez 
zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené 
v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem na adresu pojistitele 
uvedenou výše.  

Článek IV. 
Počátek a konec pojišt ění 

1. Pojištění podle této pojistné smlouvy nabývá účinnosti počínaje dnem 31.3.2011 a jeho účinnost končí dne 
31.12.2011. 

2. Ujednává se, že účinnost pojištění se prodlužuje vždy o jeden další pojistný rok, jestliže některá ze smluvních 
stran písemně nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného období, 
že na dalším trvání pojištění již nemá zájem. 

Pojistník poskytne pojistiteli údaje potřebné k aktualizaci pojistné částky a spoluúčasti pro další  pojistné období 
nejpozději 8 týdnů před koncem pojistného období. 
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3. Pojistná doba je doba účinnosti pojistné smlouvy (doba, na kterou bylo pojištění sjednáno). 

Článek V. 
Pojistné a zp ůsob placení  

1. Pojistné za první pojistné období za pojištění podle této pojistné smlouvy činí  117.145,- Kč, je sjednáno jako 
jednorázové a bude uhrazeno v následujících splátkách: 

05.04.2011   29.287,- Kč 

05.06.2011   29.286,- Kč 

05.08.2011   29.286,- Kč 

05.10.2011   29.286,- Kč 

2. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele 5124140040/0400 vedený u LBBW Bank 
CZ a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 590000xxxx. 

3. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.  

4. Pojistka jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy bude pojistníkovi vystavena po připsání pojistného na účet 
pojistitele. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení  

1. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních 
údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. 

2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím informací o skutečnostech 
uvedených v bodu 1.3. článku V. ZPP 031/11 Ministerstvu práce a sociálních věcí.  

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, postupně číslovanými oboustranně dohodnutými 
dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

4. Pojistník prohlašuje, že před sjednáním pojistné smlouvy byl srozumitelně seznámen se zněním příslušných 
pojistných podmínek pojistitele, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy, že mu byly 
oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a že pojistné 
podmínky převzal spolu s pojistnou smlouvou.  
Pojistník dále prohlašuje, že odpověděl na všechny dotazy pojistitele úplně a pravdivě, nezamlčel žádné 
informace přímo vztažené k předmětu pojištění nebo ovlivňující podmínky pojištění a je si vědom následků 
nepravdivých či neúplných informací. Pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré zákonné informace i 
ty, které sám žádal a to  před sjednáním pojistné smlouvy. 

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

6. Pojistník pověřil pojišťovacího makléře Total Brokers a.s.  vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Smluvní 
strany se dohodly, že obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně 
prostřednictvím tohoto zplnomocněného pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná 
oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. Doručením makléři nabývají tyto úkony účinnosti. 

7. Tato pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník, pojistitel a zplnomocněný pojišťovací makléř 
obdrží každý po jednom stejnopisu. 

8. Pojistná smlouva obsahuje 3 stran(y) textu a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky a smluvní ujednání 
pojistitele.  

Výčet příloh: Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku pojistníka 
 Příloha č. 2 - Povolení  MPSV ke zprostředkování zaměstnání 

 
 
 
V Praze, dne 28.3.2011 
za pojistitele ….……………………………… ….……………………………… 
 
 
 
 
 
V Praze, dne 28.3.2011  ….……………………………… 
  za pojistníka 


