
„Domov+ 2016“Akce:
Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110  00, IČ: 601  97  501, zapsaná v  obchod-
ním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále jen „Pořadatel“) vydává tuto Metodiku 
odměňování sjednatelů produktu Domov+ pro účely Akce – „Domov+ 2016“ k podpoře prodeje pojistných 
produktů pojištění majetku a odpovědnosti občanů.

Produkt:  Domov+ (pojištění majetku a odpovědnosti občanů)
Období:  1. března 2016 – 30. dubna 2016
Bonus: poukaz „TESCO“ ve výši až 600 Kč za každou řádně uzavřenou pojistnou smlouvu (dále jen „Smlouva“) dle krité-

rií akce „Domov+ 2016“ (dále jen „Akce“)
Určeno:  pro přímé sjednatele (zaměstnance, PPZ apod.) obchodních partnerů Pořadatele, a to dle kritérií Akce

Kritéria: 
1)  Bonus je přiznán ke každé Smlouvě produktu Domov+ (tj. pojištění obytných budov a souvisejících staveb a/nebo po-

jištění domácnosti a pojištění odpovědnosti občanů) uzavřené v období od 15. února 2016 do 30. dubna 2016 včetně, 
a to ve výši dle rozsahu pojistného uvedeného v bodu 2) těchto Kritérií.

2) Rozsah pojistného pro určení výše Bonusu:
a. Roční pojistné u Smlouvy do 1499 Kč = bez Bonusu
b. Roční pojistné u Smlouvy od 1500 Kč do 1999 Kč = Bonus 200 Kč
c. Roční pojistné u Smlouvy od 2000 Kč do 2999 Kč = Bonus 300 Kč
d. Roční pojistné u Smlouvy od 3000 Kč do 3999 Kč = Bonus 400 Kč
e. Roční pojistné u Smlouvy od 4000 Kč do 4999 Kč = Bonus 500 Kč
f. Roční pojistné u Smlouvy od 5000 Kč = Bonus 600 Kč

3) Bude-li Smlouva vypovězena pojistníkem či pojistitelem ve 2měsíční lhůtě od uzavření nebo zanikne-li Smlouva pro 
neplacení pojistného nebo bude-li Smlouva stornována ještě před počátkem pojištění, nárok na vyplacení Bonusu 
za takovouto Smlouvu nevzniká a byl-li již Bonus z takového smlouvy vyplacen, je sjednatel (nebo jeho zástupce) po-
vinen vyplacený Bonus v plné výši vrátit Pořadateli.

4) Vyplacením Bonusu není nijak dotčeno právo obchodního partnera na vyplacení provize, superprovize či mimořádné 
provize dle standartních podmínek ujednaných mezi Pořadatelem a obchodním partnerem Pořadatele.

5) Akce se nevztahuje na náhrady pojistných smluv.
6) Akce se nevztahuje na pojistné smlouvy uzavřené pojistníkem k pojistné ochraně stejného majetku, který je tímto 

pojistníkem již u Pořadatele pojištěn.
7) Poukazem „TESCO“ se rozumí dárkový poukaz společnosti Tesco Stores ČR a. s. (dále jen „Vydavatel poukazu“) v nomi-

nální hodnotě Bonusu dle Kritérií této Akce, který lze uplatnit na nákup v síti obchodů Tesco, a to dle podmínek použití 
těchto poukazů určených Vydavatelem poukazu.

8) Řádně uzavřenou pojistnou smlouvou se rozumí pojistná smlouva mezi Pořadatelem a pojistníkem sjednaná prostřed-
nictvím obchodního partnera Pořadatele, podepsaná oběma smluvními stranami (nebo jejich zástupci) a doručená 
do 30 dní od jejího uzavření Pořadateli vč. tzv. Záznamu z jednání s klientem (nebo jiného, obdobného, dokumentu 
zachycujícího pojistný zájem zájemce o pojištění, doporučené pojištění a upozornění na případné nesrovnalosti mezi 
pojistným zájmem zájemce o pojištění a doporučeným pojištěním).

9) Obchodním partnerem Pořadatele se rozumí pojišťovací zprostředkovatel, který má během období trvání Akce s Pořa-
datelem uzavřenu platnou a účinnou Smlouvu o nevýhradním obchodním zastoupení.

10) Z Akce jsou vyloučeni obchodní partneři Pořadatele uzavírající Smlouvy prostřednictvím veřejně dostupných interne-
tových stránek.

11) Pořadatel Akce si vyhrazuje právo kdykoliv libovolně pozměnit nebo upravit pravidla Akce či Akci úplně zrušit bez 
udání důvodů a stanovení náhrady.

Tímto DODATKEM 1 se prodlužuje období trvání Akce, a to do 30. června 2016. Ostatní pravidla a kritéria Akce zůstávají 
v platnosti beze změny.

DODATEK č. 1


