
KFD makléři s. r. o., Staré Místo 68, 506 01 Jičín, IČ 26 000 725, zapsaná u rejstříkového soudu v Hradci 

Králové, spis. zn. C 19111, zastoupená Ing. Vladimírem Fortelkou, jednatelem společnosti 

dále jen pojišťovací makléř  

 

a 
 

dále jen zákazník 

uzavírají v souladu s §12 odstavce 2. zákona č. 170/2018 tuto smlouvu 

 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je zastupování zákazníka před pojišťovnami na základě plné moci. 

 

II. Povinnosti pojišťovacího makléře 

Pojišťovací makléř je povinen vykonávat činnosti vyplývající z předmětu smlouvy se vší svědomitostí, 

výhradně ku prospěchu zákazníka. Jedná se především, nikoliv však jen, o tyto povinnosti: 

* naplnění pojistného zájmu zákazníka * poptávání pojištění  

* hlášení škodních událostí   * vyřizování pojistných událostí     

 

III. Povinnosti zákazníka 

Zákazník je povinen udělit pojišťovacímu makléři plnou moc. Dále je zákazník povinen být v pravidelném 

kontaktu, dle svého uvážení, s pojišťovacím makléřem, informovat ho neprodleně, bez zbytečného odkladu o 

svých pojistných zájmech, nutnosti provedení změn v pojistných smlouvách a o vzniku škodních událostí a 

jiných pro něj důležitých aspektech pojištění.  

 

IV. Odměna 

Za svou činnost pro zákazníka, nenáleží pojišťovacímu makléři, od zákazníka, žádná finanční odměna, leda, že 

by se obě strany písemně domluvily jinak. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smlouva vstupuje 

v platnost dnem podpisu obou stran a je sjednána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta této smlouvy se stanovuje 

takto:  

A) Podá-li výpověď zákazník je smlouva vypovězena následující den po doručení písemné výpovědi 

pojišťovacímu makléři. 

B) Podá-li výpověď pojišťovací makléř je smlouva vypovězena uplynutím 30 dní od písemného doručení 

výpovědi zákazníkovi. 

Pro účely této smlouvy se stanovuje, že za doručení písemné výpovědi se považuje také doručení e-mailové 

pošty. Výpovědí smlouvy zaniká také plná moc.  

 

Pojišťovací makléř i zákazník prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že její obsah 

odpovídá jejich shodným projevům vůle. 

 

 

V Jičíně, dne              2020               V Jičíně, dne                2020 
 
Za pojišťovacího makléře:    Za zákazníka: 

 

 

 

______________________   ______________________ 
Ing. Vladimír Fortelka      

jednatel                                                                             


