
 

MAXIMA pojišťovna, a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, IČ 61328464, tel.: +420 273 190 400,  
email: info@maxima-as.cz, www.maximapojistovna.cz 

POJISTKA 

k pojistné smlouvě č. 690 20 05828 

 

Pojistník: Ing. Radim Krmíček 

IČ / RČ:  09730401 

se sídlem:  Habrová seč 786/23 

 691 41 Břeclav - Charvátská Nová Ves 

 Česká republika 

 

Potvrzujeme, že výše uvedený pojistník má uzavřenu s MAXIMA pojišťovnou, a.s. pojistnou smlouvu na pojištění 

profesní odpovědnosti ve smyslu zákona o realitním zprostředkování a na pojištění odpovědnosti za újmu 

vzniklou v souvislosti s činností, na kterou se vztahuje výše uvedené pojištění profesní odpovědnosti, včetně újmy vzniklé 

v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti.  

Pojištění je sjednáno s těmito limity pojistného plnění:  

Pojistné nebezpečí Limit/Sublimit 

I. Odpovědnost za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné 
služby, včetně následné finanční škody a čisté finanční škody 

Limit 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost 

a 3 500 000 Kč pro případ souběhu více 

pojistných události v 1 roce 

 

Ia. Škoda na převzatých dokladech 
Sublimit 1 750 000 na jednu pojistnou událost 
v rámci limitu v bodě I.  

II. Odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s činností na kterou 
se vztahuje výše uvedené pojištění profesní odpovědnosti, včetně 
újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným 
oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti  

Limit 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost 

IIa. Újma na věcech převzatých a věcech užívaných 
Sublimit 1 750 000 Kč na jednu pojistnou 
událost v rámci limitu v bodě II. 

 

Rozsah pojištění je definován v pojistné smlouvě a řídí se Všeobecnými pojistnými podmínkami a platnými právními 

předpisy. 

Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na úhradu újmy vůči pojištěnému, se kterým je spojena povinnost 

pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Oprávněnou osobou je pojištěný, který je totožný s pojistníkem. 

 

Pojištění je sjednáno s počátkem k: 01.01.2021 
 
Pojištění je sjednáno na dobu jednoho pojistného roku s automatickou prolongací. 
 

V Praze 29.03.2021 

Ing. Petr Sedláček 
předseda představenstva 
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