Doškolovací kurz pojišťovacích zprostředkovatelů
a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Základní stupeň odborné způsobilosti - 1. 2. 2010

Pro doškolovací kurz vychází Allianz pojišťovna a. s. z požadavků zákona č.38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích
a samostatných likvidátorech pojistných událostí a změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
s přihlédnutím k úřednímu sdělení České národní banky (dále jen ČNB) ze dne 28. dubna 2009.
Jeho obsah bude zaměřen zejména na změny v zákonech a ostatních předpisech, které nastaly v uplynulém pětiletém
období. Budou zopakovány klíčové oblasti legislativy pro základní stupeň odborné způsobilosti, zejména:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrana osobních údajů
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
informace poskytované zájemci a pojistníkovi
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
inkaso pojistného
registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
důvěryhodnost fyzických a právnických osob
přestupky a jiné správní delikty, sankce za porušení povinnosti
pojistný podvod atd.

Doškolovací kurz bude probíhat formou:
•
•

tříhodinového semináře, který budou zajišťovat regionální trenéři, centrální trenéři a trenéři životní sítě
samostudia s ověřením znalostí formou testu v rozsahu 50 otázek

Obě formy lze kombinovat.
Počátek pětiletého období pro absolvování doškolovacího kurzu je odvozován ode dne zápisu pojišťovacího zprostředkovatele
a samostatného likvidátora pojistných událostí do registru vedeného ČNB.
Po absolvování kurzu obdrží účastník „Doklad o absolvování doškolovacího kurzu“.

Literatura a právní předpisy pro doškolovací kurz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví
zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném
znění a o změně živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon
vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
Studijní texty ČAP, aktuální verze
Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti na základní stupeň – zdroj: ČNB

