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Uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o udělení plné moci. 
 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zastupování zájemce ve všech otázkách pojištění, tj.: 
1. Analýza pojistných rizik 
2. Uzavírání pojistných smluv mezi pojišťovnami a zájemcem, vyjma práva podpisového 
3. Správa a údržba stávajících pojistných smluv a jejich změn, včetně smluv uzavřených prostřednictvím 

jiných zprostředkovatelů , vyjma práva podpisového: 
a) s ohledem na rozsah pojistných rizik, předmětů pojištění, pojistných částek a spoluúčastí 
b) poradenství v oblasti likvidace pojistných událost 

 

II. Povinnosti zprostředkovatele 

Zprostředkovatel bude zabezpečovat činnosti vyplývající z předmětu smlouvy se vší svědomitostí ku prospěchu 
zájemce. Za činnost podle článku I. si zprostředkovatel neúčtuje žádné náklady a výlohy. Zprostředkovatel je 
odměňován na základě zprostředkovatelských smluv mezi ním a pojišťovnami. 
 

III. Povinnosti zájemce 

Zájemce se zavazuje, že bude zprostředkovateli průběžně poskytovat potřebné informace týkající se pojištění. 
Současně uděluje zprostředkovateli plnou moc k činnostem směřujícím k plnění předmětu této smlouvy podle 
článku I., a zároveň se zavazuje, že tuto plnou moc neudělí i dalšímu subjektu. 
 

IV. Zájemce prohlašuje, 

že současně zrušil platnost smluv o zastupování  a plných mocí vydaných v předcházejícím období ve prospěch 
pojišťovacích zprostředkovatelů se stejným nebo podobným předmětem jako je odstavec I. této smlouvy . 
Zároveň žádá o převedení těchto pojistných smluv:   
 
V. Zvláštní ujednání 

V případě zániku některé ze smluvních stran bez likvidace přecházejí veškerá práva a povinnosti, vyplývající 
z této smlouvy, na právního zástupce. 
 

VI. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Platnost této smlouvy 
je stanovena dnem podpisu obou stran a je sjednána na dobu neurčitou. Výpovědní doba je s tříměsíční  
výpovědní lhůtou počínající prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Zprostředkovatel i 
zájemce prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že její obsah odpovídá jejich shodným 
projevům vůle. 
 

V                                        , dne   
 
 
 
 
 
                    
                               
         
                        zprostředkovatel                                                                                 zájemce 
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