Záznam z jednání, informace o zprostředkovateli

Informace, které je pojištovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále jen „klient“) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojistitel
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,
www.generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.
Osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, zpracování kalkulací pojištění a uzavírání pojistných smluv.
příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo přidělené ČNB

ulice

č. popisné/orientační

agenturní číslo

obec – část obce

PSČ

Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn
vykonávat zprostředkování pro více pojišťoven.

Pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost
vykonávat zprostředkování výhradně pro pojistitele.

telefon

Je zaměstnancem pojistitele.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele
osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele
příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo přidělené ČNB

ulice

č. popisné/orientační

osobní číslo

telefon

obec – část obce

PSČ

Informace
• Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.
• Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele, pokud by k uvedenému došlo, je povinen o této skutečnosti
klienta informovat.
• Pojistitel nebo osoba ovládající pojistitele nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
• Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat u pojistitele, u ČNB vykonávající dohled v pojišťovnictví.
• Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu.
• V případě, že pojišťovací zprostředkovatel vykonává zprostředkování pro více pojišťoven, na žádost klienta mu takové pojišťovny sdělí.
• V případě, že pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojistitele, nesmí poskytovat analýzu podle § 21 odst. 7 zákona
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Klient
příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

rodné číslo / IČO

ulice

č. popisné/orientační

obec – část obce

PSČ

Požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním
Technická pojištění

Dopravní pojištění

Pojištění průmyslových nebezpečí

Zemědělské pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění záruky pro případ úpadku CK

Pojištění záruk
Specifikace požadavků

Uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu z profesní činnosti odhadce.
Důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu
nabízené pojištění odpovídá výše uvedeným potřebám a požadavkům klienta

jiné důvody
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Upozornění pojistitele na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.

Podpisy
Klient svým podpisem stvrzuje, že jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou jasně a přesně srozumitelnou formou zaznamenány a dále, že výše uvedené informace mu byly
poskytnuty písemně, jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy nebo před její změnou.
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místo

www.generali.cz, klientský servis: 844 188 188, e-mail: servis@generali.cz

podpis klienta

podpis osoby oprávněné jednat za Generali Pojišťovna a.s.
nebo za pojišťovacího zprostředkovatele
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