
PLNÁ MOC 

 
Zmocnitel (klient):      
 
IČ/RČ:       
 
sídlem/místem podnikání/bytem:   
 
zapsaná:     
 
jednající:     
 
Zmocněnec 
(pojišťovací makléř):   G.F.P., s.r.o. 
IČ:          29140030 
Se sídlem:  Dělnická 1020/54, PSČ 170 00 Praha 7 
zapsaná:   v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2020281 
jednající:   Ladislavem Gočem, jednatelem 

 

Zmocnitel uděluje zmocněncům plnou moc k následujícím úkonům souvisejícím s realizací pojistných smluv zejména:  

1. Seznamovat pojistníka s pojistnými riziky a vypracovávat nabídky pojištění pojistitelům, na kterých se 
s pojistníkem dohodne. 

2. Vést jednání s pojistiteli o obsahu nabídky a rozsahu pojištění, jakož i o výši pojistného. 

3. Předkládat návrhy na uzavření pojistné smlouvy pro s pojistníkem dohodnutá pojištění pojistných nebezpečí a 
zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy. 

4. Zastupovat pojistníka při všech dalších jednáních s pojistiteli. 

5. Provádět doplňky k pojistným smlouvám, jakož i prolongace těchto smluv. 

6. Provádět výpovědi pojistných smluv a jejich doplňků. 

7. Spolupracovat ve smyslu § 8 zákona 38/2004 Sb. s pojistníkem a jeho zastupovat při jednáních o likvidaci 
pojistných událostí vzniklých z pojištěných pojistných nebezpečí. 

8. Vést a zpracovávat pojistný zájem pojistníka, včetně vedení potřebné správy pojistných smluv. 

9. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů v platném znění), souhlasí, aby 
údaje o firmě (osobní údaje) byly makléřem zpracovávány a vedeny mimo písemné také v elektronické formě na 

zabezpečeném nosiči dat a v souladu s povinnostmi, které makléři ukládá zákon č. 38/2004 Sb. (zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí) umožní makléř na vyžádání 

pojistníkovi do jeho oddělené databáze přístup.  

Obchodní styk, který se bude týkat pojistného zájmu klienta, uzavřených pojistných smluv, včetně jejich dodatků, bude 

prováděn pouze prostřednictvím zplnomocněné společnosti G.F.P., s.r.o.  Jen tento zplnomocněný subjekt je oprávněn 

přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí týkající se pojistného zájmu klienta a smluvních partnerů 

uvedených v uzavřených pojistných smlouvách.  

Udělením a přijetím této plné moci se ruší dosud platné plné moci udělené a přijaté pro úkony související s realizací 
pojistných smluv ve vztahu shora uvedeného klienta a pojišťovacího makléře - zmocněnce. 

 
V                           dne          

 

 

         ………………………………….. 

                  Klient název 

  

 

Přijímám zmocnění ve shora uvedeném rozsahu     ……………………………………. 

       G.F.P., s.r.o. – jednatel: Ladislav Goč 
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