
CENÍKCENÍK SLUŽEBSLUŽEB

a)a) Základní zkouška

I.I. Distribuce životního pojištpojištěníní

II.II. Distribuce škod na pozemních dopravních prostprostřředcíchedcích  jiných nežjiných než
vyplývající z provozu pozemníhodrážníchdrážních vozidel avozidel a

motorovéhomotorového a jehoa jeho přřípojnéhoípojného vozidla,vozidla,vččetnetněě pojištpojištěěníní úrazuúrazu

Distribuce neživotního obobččanského pojištpojištěníní

pojištpojištěníníDistribuce neživotního týkajícího se podnikatelskékatelské ččinnosti zákazníkazákazníka

pojištpojištěníníDistribuce velkých pojistných rizik

b)b) Kombinovaná zkouška

Distribuce škod na pozemních dopravníchních  prostprostřředcíchedcích jiných nežjiných než
drážních vozidel a
motorového a jeho

vyplývající z provozu pozemního
vozidla, vččetnetněě  pojištpojištěění úrazuní   úrazu  +  životní+ životní

V.V. 1.950

1.950

KKčč

Distribuce neživotního obobččanského pojištpojištění + životníní + životní pojištpojištěníní 1.950VII.VII.

pojištpojištěníníDistribuce neživotního podnikatelskékatelské ččinnostiinnosti + životní pojištěníníVIII.VIII. 1.950

bodbodě(s(s výjimkou výjimkou ččinností uvedených v IV nebo V, zkouška IV nebo V, zkouška zahrnuje distribuci pojištzahrnuje distribuci pojištění bodní bod II)II)

(s(s výjimkou výjimkou ččinností bodboděuvedených v V, zkouška zahrnuje V, zkouška zahrnuje distribuci pojištdistribuci pojištění bodní bod II a III)II a III)

( zkouška obsahuje( zkouška obsahuje distribuci pojištdistribuci pojištění bod II,ní bod II, III a IV)III a IV)

pojištpojištěníní(zkouška zahrnuje distribuci bod II.)

pojištpojištěníní(zkouška zahrnuje distribuci bod II a III.)

I. CENA ZA ZKOUŠKUI. CENA ZA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZSOBILOSTI Z DISTRIBUCE POJIŠTDISTRIBUCE POJIŠTĚNÍNÍ

1.950 Kč

pojištpojištěěníní
pojištěěníní  odpovodpověědnostidnosti

pojištpojištěěníní
pojištpojištěěníní odpovodpověědnostidnosti

ppřřípojnéhoípojného
pojištpojištěěníní

III.III.

IV.IV.

VI.VI.

1.950

1.950

1.950

KKčč

KKčč

KKčč

KKčč

KKčč

KKčč

Společnost ABC - STORE s.r.o. není plátcem DPH, ceny  jsou účtovány vč.DPH 
Platnost cen od 14.10.2020

c)c) Kompletní zkouška

IX.IX.

III.III.

1.950Distribuce velkých pojistnýchDistribuce velkých pojistných rizik + životní pojištrizik + životní pojištěníní
(zkouška zahrnuje(zkouška zahrnuje distribuci pojištdistribuci pojištění bod II,ní bod II, III a IV)III a IV)

testy ke zkoušce odborné zpzpůsobilostisobilosti

ProgramyProgramy následného následného vzdvzdělávání k distribuci pojištpojištěníní

100100

300 Kč

II.II. CVIČNÉ TESTY KE ZKOUŠCENÉ TESTY KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZSOBILOSTI Z DISTRIBUCE POJIŠTDISTRIBUCE POJIŠTĚNÍNÍ

PROGRAMY NÁSLEDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KLÁVÁNÍ K DISTRIBUCI POJIŠTDISTRIBUCI POJIŠTĚNÍNÍ

KKčč

CviCviččnéné KKčč

ABC-STORE s.r.o.
se sídlem: Pražská 357/2, 674 01, Třebíč - Borovina
IČ: 05307694, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94632
www.abc-store.cz 05_14-10_20_ceník_služeb

 - předběžná cena

https://www.abc-store.cz
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