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Dotazník pojištěnı́ podnikatelů - pojištění majetku a odpovědnosti

I. Informace o pojistníkovi

 IČ: 

Email: 

Název firmy: 
Sídlo: 
Kontaktní osoba: 
Telefon:
Předmět podnikání: 1- hlavní činnost:

2- vedlejší činnost: 
Celkový roční obrat:

II. Údaje o požadovaném pojištění

 Majetek     Obecná odpovědnost Profesní odpovědnost

III. Údaje k majetkovému pojištění

Adresy místa pojištění: 

Činnosti provozované v místě pojištění:

 III . a)Pojištění nemovitostí

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:

Plátce DPH:

% z obratu
% z obratu

mailto:kzfinance@kzfinance.cz
http://www.kzfinance.cz/


Stavební součásti a příslušenství:           flexa     Soubory skel:             allrisk
Jaký je technický stav nemovitosti? 

Pojistná částka:

2-Nemovitost: 

Vlastnictví: 

Rizika: Flexa Vichřice, krupobití:Záplava, povodeň:

Vandalismus:Odcizení:

Spoluúčast:

Vodovodní škody:

Ostatní rizika:

Jsou nemovitosti řádně udržovány? 

U kterých nemovitostí jsou poškozeny hlavní konstrukční prvky a o jaké závady se jedná? 

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:

http://www.cap.cz/en/about-us/members/117-encyklopedicky-slovnik-pojmu/1474-item-112


V případě požadavku na sjednání pojištění povodně a záplavy:

Bylo zaplaveno místo pojištění v posledních 10-ti letech?:

Pokud ano, tak ve kterém roce a jaká škoda vznikla?

Poznámky:

 III . b)Pojištění movitých věcí

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:

Pojistná částka:Rizika: Spoluúčast:

Flexa:
Odcizení:
Záplava, povodeň:
Vandalismus:
Vodovodní škody:
Vichřice, krupobití:
Ostatní rizika:



Poznámky:

 III . c)Pojištění technických rizik - stroje a elektronika

Název stroje, typ Místo pojištění Výrobní číslo Rok výroby Vlastnictví Pojistná částka Spoluúčast

 III . d)Pojištění technických rizik - stavební a pracovní stroje

Název stroje, typ Místo pojištění Výrobní číslo Rok výroby Vlastnictví Pojistná částka Spoluúčast

 III . e)Pojištění věcí během silniční přepravy

RZ vozidla/ Počet 
vozidel  Specifikace převáženého nákladu

Krádež s 
překonáním 

překážky

Limit PP Spoluúčast Územní 
platnost

 III . f)Pojištění proti zpronevěře způsobené zaměstnavateli jeho zaměstnancem

Limit poj.plnění Spoluúčast

100.000 Kč 5.000 Kč

Pojistná nebezpečíMám zájem o pojištění

Zpronevěra, vandalismus

 III . g)Pojištění pro případ přerušení provozu

Doba ručení
požár
sdružený živel
odcizení

Časová spoluúčast Limit pojistného plnění Rozsah



 III . h)Loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Spoluúčast

Peníze nebo ceniny

Specifikace předmětu pojištění Limit pojistného plnění Pojistná nebezpečí

IV . Pojištění odpovědnosti za újmu

Seznam pojištěných činností všechny dle ŽR/OR           vybrané 

Celkový obrat
Obrat dle jednotlivých činností (3 hlavní činnosti) Popis činnosti Obrat

1.

2.

3.
Územní rozsah pojištění

Požadavky na pojištění

 Riziko  Limit plnění  Spoluúčast
Obecná odpovědnost
Odpovědnost za výrobek
Čistá finanční škoda 
Věci cizí užívané
Věci cizí převzaté
Regresy ZP a orgánu správy NP
Věci zaměstnanců + praktické vyučování
Věci vnesené nebo odložené
Vlastnictví nemovitosti
Pronájem nemovitosti
Odpovědnost za škody způsobené provozem vozidla
Křížová odpovědnost
Újma na životním prostředí
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou požárem nebo výbuchem

Náhrada nemajetkové újmy - právo na ochranu osobnosti
Pojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou fin. újmu

 V. Pojištění profesní odpovědnosti

Celkový obrat

         Obor poskytované odborné služby     Limit pojist.plnění Spoluúčast    Územní platnost
Advokáti, notáři
Pojišťovací zprostředkovatelé
Účetní, daňoví poradci, auditoři
 Architekti, inženýři, technici

III . i) Zabezpečení

Ostatní (např. mříže)

Elektrický zabezpečovací systémZámky (specifikace)

Elektrická požární signalizace



VII . Zpracování osobních údajů

VII. Pojištění občanské odpovědnosti

Preference žadatele: 
Pojistná částka - odhad žadatele:

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novel (dále také „Zákon“), uděluji tímto 
společnosti KZ FINANCE, spol. s r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 1140, 767 01 Kroměříž, IČ 25509624 (dále také „KZF“), jakožto 
správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se mé osoby (dále také „subjekt údajů“). Sdělení osobních 
údajů je dobrovolné, v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů je však nezbytné k tomu, aby mi mohly být jako klientovi 
poskytnuty níže definované služby s náležitou odbornou péčí. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem poskytování 
zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu. Předmětem smlouvy dle předchozí věty je zejména zprostředkování 
uzavření či změny smlouvy týkající se finančního produktu či služby mezi poskytovatelem finančního produktu či služby a mnou coby 
subjektem údajů (dále také „produktová smlouva“). Poskytovatelem finančního produktu či služby je pojišťovna (dále také „obchodní 
partner“).
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními 
údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, 
vyhodnocováním, blokací a likvidací.
Tento souhlas poskytuji na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikla 
platnost a účinnost produktové nebo jiné smlouvy, či ve kterém byla realizována poslední platba na základě produktové smlouvy 
zprostředkované KZF. Pokud nedojde k uzavření smlouvy dle předchozí věty či poukázání žádné platby na základě takové smlouvy, 
poskytuji souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.Jsem si vědom toho, 
že tento souhlas mohu i po jeho poskytnutí následně v celém rozsahu či částečně odvolat. Beru na vědomí, že v takovém případě 
společnost KZF nebude mít možnost dále mi poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena. 
Pokud zcela odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude společnost KZF nadále zpracovávat pouze mé jméno, adresu 
a email za účelem zaslání nabídky dalších služeb společnosti KZF (pokud společnosti KZF nesdělím nesouhlas s tímto postupem). Jako 
subjekt údajů jsem oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 Zákona. Zjistím-li nebo se 
domnívám, že správce nebo zpracovatel provádějí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu 
požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil. Jako subjekt údajů jsem také 
oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje a informace jsou 
pravdivé a zavazuji se, že společnosti KZF bez zbytečného odkladu oznámím změny poskytnutých údajů. Oznámení o odvolání 
souhlasu, aktualizaci údajů, stížnost nebo dotaz mohu zaslat kdykoli písemně nebo elektronicky emailem na kontakty uvedené v 
hlavičce tohoto dokumentu. 

Podpis:

 V dne:

Poskytovatelé zdravotních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb
IT specialisté
Správa nemovitostí a realitní kanceláře
Lékaři, veterináři
Soudní znalci, odhadci majetku
Insolvenční správci, dražebníci
 Jiné

VI . Poznámky
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