Číslo pojistné smlouvy

8603523695

A$POZADAVKYB$283C$0018617047D$8603523695

Neinkasní intervence

A

Pojistitel

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

B

Průvodní dopis neinkasní intervence

Kód získatele
Získatel
Telefon získatele
E-mail získatele

C

949
Tomáš Zeman

Kód produktu
Produkt

TZEMAN@KOOP.CZ

Klient
IČO/datum narození
Uzavření smlouvy

T14
Trend - standardní pojištění
podnikatelských rizik
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
26322994
14. 10. 2020

Chyby vyžadující neinkasní intervenci

Popis chyb od taxátora
Pojistná smlouva nebyla doposud uveřejněna v Registru smluv. Přílohou zasíláme elektronickou kopii pojistné smlouvy, kterou prosím
předejte klientovi se žádostí o její publikaci v Registru smluv na stránkách Ministerstva vnitra ČR https://smlouvy.gov.cz/ při vyplnění
údajů uvedených v ujednání pojistné smlouvy, které upravuje povinnost pojistníka k uveřejnění v registru.
Vysvětlení:
Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.), jenž ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy
uzavřené od 1. 7. 2016 včetně, které splňují podmínky pro povinné uveřejňování. Zákon obsahuje také ustanovení, kterým je podmíněna
platnost takových smluv jejich uveřejněním.
V případě, že pojistná smlouva nebo dodatek k pojistné smlouvě, které podléhají povinnosti uveřejnění v registru a byly uzavřeny 1.
července 2017 nebo později, nebudou uveřejněny v registru ani do 3 měsíců od data uzavření, hrozí jejich neplatnost od počátku, a tím
také absence pojistné ochrany klienta.
Neinkasní intervence obsahuje přílohu s metodickou informací. Příloha je řazena na konci dokumentu.
Met. příloha - Registr_smluv_informace.pdf
Uživ. příloha - Trend14_8603523695_D0__SMLVEREJNA.pdf

Vyřízenou neinkasní intervenci je nutné do 18. 12. 2020 zaslat na korespondenční adresu pojišťovny:
Kooperativa pojišťovna a.s., VIG
Brněnská 634
664 42 Modřice

Neinkasní intervenci je možné též naskenovat a vložit do KNZ, čímž urychlíte proces zpracování Vaší intervence. Intervenci, která je
vložená do KNZ a byla podepsaná klientem, je nutné zaslat na korespondenční adresu pojišťovny.
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Registr smluv
Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv (dále jen „zákon“). Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv
(včetně pojistných smluv), které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru.

Jaká smlouva musí být zveřejněna?
Každá smlouva uzavřená s tzv. povinným subjektem musí být zveřejněna. Povinnými subjekty
jsou zejména stát, některé obce, kraje, města nebo jiné právnické osoby, které jsou těmito
subjekty zřízeny nebo vlastněny z více než poloviny, a to i prostřednictvím jiných osob.
Jde tedy také o některé příspěvkové organizace, s.r.o. nebo třeba akciové společnosti.
Povinným subjektem není nikdy fyzická osoba ani fyzická osoba podnikatel.
Zákon pro některé smlouvy stanoví výjimku ze zveřejnění. Takovou výjimkou jsou např.
smlouvy, jejichž hodnota je nižší než 50.000 Kč. U pojistných smluv je touto hodnotou
pojistné za dobu trvání pojištění (u smluv na dobu určitou) nebo pojistné za 5 let (u smluv
na dobu neurčitou).
V případě pojistných smluv sjednaných na 1 rok s automatickou prolongací jsou tyto smlouvy
chápány jako smlouvy na dobu určitou s koncem pojištění v den, který je sjednán jako den,
kdy pojištění nejpozději zanikne. Pojištění sjednané předmětnou pojistnou smlouvou bude
v tom případě, že žádná ze smluvních stran neučiní žádný „aktivní“ zásah (a smlouvu
např. nevypoví ke konci pojistného období, nebo nesdělí druhé smluvní straně, že nemá zájem
na jejím pokračování pro další pojistný rok – což, byť se jedná o způsoby ukončení, má de facto
naprosto analogický mechanismus i důsledky) trvat až do dne, kdy pojištění nejpozději zanikne.
Z tohoto důvodu je pak rovněž potřeba vycházet při určení výše pojistného, o kterém se
v okamžiku uzavření PS předpokládá, že za pojistnou dobu bude uhrazeno až do dne, po kterém
již není možné pojištění prodloužit .

Co se stane, pokud smlouvu nikdo neuveřejní?
Každá smlouva, která nebude v registru smluv uveřejněna nejdéle do tří měsíců ode dne,
kdy byla uzavřena (= podepsána/uzavřena včasným zaplacením pojistného), bude od 1. 7. 2017
považována za zrušenou od počátku. To ve svém důsledku znamená povinnost pojišťovny vrátit
veškeré pojistné, ale zároveň i povinnost nezaplatit pojistné plnění, i kdyby nastala škoda
naplňující znaky pojistné události. Pokud už přeci jen bylo plněno, pak je oprávněná osoba
povinna pojistné plnění vrátit. Pro získatele to znamená, že bude povinen vrátit pojišťovně
provizi, kterou za nezveřejněnou pojistnou smlouvu získal. Taková smlouva mu pak ani nebude
počítána do kmene.

Kdo vyvěšuje
Pojistník se v pojistných smlouvách uzavřených s pojišťovnou zavazuje, že pojistnou smlouvu
naplňující znaky zákona sám zveřejní.
Zveřejnění se provádí na stránkách portálu veřejné správy:
https://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/index.html.
Před samotným zveřejněním musí ten, kdo zveřejnění provádí, znečitelnit zákonem stanovené
informace. Mezi tyto informace patří např. osobní údaje (jméno a příjmení, bydliště nebo sídlo
fyzické osoby podnikatele, datum narození a rodné číslo, telefon, e-mail, číslo účtu, údaje
o zdraví, podpis…) nebo obchodní tajemství. Pojišťovna nepřebírá žádnou odpovědnost
za správnost znečitelnění.
Smlouva musí být zveřejněna ve strojově čitelném formátu (to znamená, že v ní lze vyhledávat
kombinací kláves Ctrl+F). Pokud Vám taková smlouva od pojišťovny nepřišla, požádejte o ni
svého získatele.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv je potřeba uvést do pole „Číslo
smlouvy“ číslo zveřejňované pojistné smlouvy uvedené v jejím záhlaví, a to přesně v tomto
formátu: „XXXXXXXXXX“. Pokud je zveřejňován dodatek k pojistné smlouvě, do pole „Číslo
smlouvy“ bude napsáno číslo zveřejňované pojistné smlouvy uvedené v jejím záhlaví, včetně
uvedení čísla dodatku, a to přesně v tomto formátu: „XXXXXXXXXX-X“, kde poslední X
představuje číslo zveřejňovaného dodatku.“
Pojistnou smlouvu je třeba uveřejnit celou, včetně všech jejích dodatků. Pokud byla smlouva
uzavřena před účinností zákona, když ještě neplatila povinnost smlouvy zveřejňovat,
a po 1. 7. 2016 je uzavřen jakýkoliv dodatek k této smlouvě, je třeba zveřejnit tento dodatek
i s původní pojistnou smlouvou (včetně předchozích dodatků).

