
                                                                               

INSCOM, s.r.o. – Pojišťovací makléř / The Insurance Broker    Reg:  ČNB 159146PM 
OR u MS v Praze, odd. C 199551     CZK 254 089 666/0300; EUR 255514206/0300 
IČ / ID: 242 71 888;  DIČ/VAT: CZ242 71 888     T: +420 271 751 312; M: +420 724 021 520 
Kancelář / Office: Bratří Čapků 1848/18      info@inscom.cz ; www.inscom.cz; www.icba.com  
101 00 Prague 10 - Vinohrady  Sídlo/Seat: Opletalova 917/9, 110 00 Praha 1  
Česká republika / Czech Republic             V201907 

 
Pověření pojišťovacímu makléři (plná moc) 

 
Obchodní firma:   …………………………………… 
sídlo:     ………………………………….... 
IČ:    ………………………………….... 
/Zmocnitel/ 
 
Obchodní firma:   INSCOM, s.r.o. 
IČ; registr ČNB:   242 71 888;  159146PM 
kancelář:    Bratří Čapků 1848/18, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 
telefon; e-mail:  +420 271 751 312,  +420 724 021 520;  info@inscom.cz;   
sídlo; web:    Opletalova 917/9, 110 00  Praha 1, Nové Město; www.inscom.cz   
/Zmocněnec/ 
 
 
Zmocnitel pověřuje Zmocněnce ke Zprostředkování pojištění pohledávek a ke Zprostředkování záruk. 
Pověření se netýká jiných druhů pojištění.  
 
Zprostředkováním pojištění pohledávek a záruk se rozumí jednání Zmocněnce jménem Zmocnitele, které 
spočívá v: 
- nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění 
- předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění 
- provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění 
- k provádění úkonů potřebných k obstarání pojistných zájmů Zmocnitele, např. podpory udělování  
   pojistných limitů pojišťovnou 
- poskytování doporučení vedoucích ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění 
- pomoci při správě pojištění, vč. přístupu do on-line systému pojišťovny  
- pomoci při uplatňování práv z pojištění 
 
Zmocněnec není oprávněn ke sjednání, změnám či ukončení pojistných smluv, ani k přebírání pojistných 
plnění Zmocnitele.  
Do doby podpisu Makléřské smlouvy se vztah řídí ustanoveními o příkazní smlouvě. Zmocnitel potvrzuje 
pojišťovně nárok Zmocněnce na odměnu od pojišťovny za Zprostředkování pojištění na následující pojistné 
období, dle zákona (č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění). 
Zmocnitel výslovně prohlašuje, že ke dni udělení tohoto Pověření zanikají veškerá Pověření a Plné moci 
udělená Zmocnitelem ke Zprostředkování pojištění pohledávek a Zprostředkování záruk jiným osobám. 
 
Dne:  …………………. 
 
        ………………………………… 
         


