Dotazník přání a potřeb klienta

včetně protokolu o provedeném poradenství
Informace o zprostředkovateli
příjmení a jméno, titul

telefonní číslo

e-mail

Zprostředkovávám pojištění a provádím poradenství za pojistitele:
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
Agra pojišťovna, organizační složka, IČ: 27609871, Střešovická 748/48, 162 00 Praha 6
tel: 233 312 836, e-mail: agra@agrapojistovna.cz; stiznosti@agrapojistovna.cz
Jsem

zaměstnanec Agra pojišťovny
makléř
agent
zaměstnanec následující společnosti:
jméno společnosti/makléřství/pojišťovny

Odměňování
dostávám proměnlivou provizi, která je zahrnuta v pojistném
nedostávám odměnu závislou na zprostředkovaném pojištění

Údaje o klientovi
příjmení a jméno, název firmy

adresa

IČ

Provedené poradenství
první poradenství

následné poradenství

Situace u klienta se od minulého setkání konaného dne _____________________
nezměnila
změnila jak je uvedeno následně:

Klient žádá o poradenství k následujícím oblastem zemědělské produkce:
Orná půda / TTP, pícniny
Pro následující plodiny existují
speciální řešení/produkty:
cukrová řepa
mák
pšenice ozimá (sucho)
kukuřice (sucho)
slunečnice (sucho)
Zelenina na orné půdě

Ovoce
plody (výnos)
ochranné sítě a konstrukce
stromy/plodné dřevo
mladé výsadby
Vinná réva
hrozny vinné révy
plodné dřevo
mladé vinice
vinařské školky
podnožové vinice
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Chmel
výnos hlávek
konstrukce
Hospodářská zvířata
skot
prasata
ovce
kozy
drůbež
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Klient se zajímá o následující pojistná řešení:
Orná půda/TTP, pícniny ano ne
• krupobití, požár
• ostatní živelní rizika
• indexové pojištění

sjednáno

Ovoce
• krupobití
• mráz
• vichřice

ano ne

sjednáno

Zelenina na orné půdě ano ne
• krupobití, požár

sjednáno

ano ne

sjednáno

Hospodářská zvířata
ano ne
• nákazy
• akutní otrava
• zasažení el.proudem
• živelní rizika
• jiná hrom.onemocnění
• jednotlivé škody
-plemenná zvířata

sjednáno

Vinná réva
• krupobití
• mráz

Chmel
• krupobití
• vichřice

ano ne

sjednáno

Doporučená pojištění včetně odůvodnění

Pojištění, které si klient navzdory doporučení nepřeje

Rizika, která u Agra pojišťovny nejsou pojistitelná

Prohlášení klienta
 řečetl/a jsem si tento protokol o poradenství a potvrzuji správnost uvedených údajů. Poradenství,
P
tedy doporučení odpovídajícího pojištění proběhlo na základě mnou poskytnutých údajů. Podpisem protokolu ještě nepodávám návrh na sjednání pojištění. Obdržel/a jsem kopii tohoto protokolu.
 oradenství nepotřebuji a nepřeji si odůvodněná doporučení k tomu, aby pojištění, jež hodlám
P
sjednat, odpovídalo nejlépe mým přáním a potřebám.

místo, datum

podpis klienta
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podpis zprostředkovatele
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