CENÍK SLUŽEB
Společnost ABC - STORE s.r.o. není plátcem DPH, ceny jsou účtovány vč.DPH
Platnost cen od 1.1.2021
I. CENA ZA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI Z DISTRIBUCE POJIŠTĚNÍ
a) Základní zkouška
Č.z.

Název odborné zkoušky

Sleva 14%
Sleva 20%
Základní
cena zkoušky min. 6 osob min. 8 osob

I. Distribuce životního pojištění
1.950Kč
II. Distribuce škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních 1.950Kč
vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a
jeho přípojného vozidla, včetně pojištění úrazu

1.677Kč

1.365Kč

1.677Kč

1.365Kč

III. Distribuce neživotního občanského pojištění

1.950Kč

1.677Kč

1.365Kč

IV. Distribuce neživotního pojištění podnikatelské činnosti

1.950Kč

1.677Kč

1.365Kč

1.950Kč

1.677Kč

1.365Kč

(s výjimkou činností uvedených v bodě IV nebo V, zkouška zahrnuje distribuci pojištění bod II)
(s výjimkou činností uvedených v bodě V, zkouška zahrnuje distribuci pojištění bod II a III)

V. Distribuce pojištění velkých pojistných rizik
(zkouška obsahuje distribuci pojištění bod II, III a IV)

b) Kombinovaná zkouška
Č.z.

Název odborné zkoušky

VI. Distribuce škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních
vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového
a jeho přípojného vozidla, včetně pojištění úrazu + životní pojištění
VII. Distribuce neživotního občanského pojištění + životní pojištění

(s výjimkou činností uvedených v bodě IV nebo V, zkouška zahrnuje distribuci pojištění bod II)

VIII. Distribuce neživotního pojištění podnikatelské činnosti + životní pojištění
(s výjimkou činností uvedených v bodě V, zkouška zahrnuje distribuci pojištění bod II a III)

Sleva 14%
Základní
cena zkoušky min. 6 osob

Sleva 20%
min. 8 osob

1.950Kč

1.677Kč

1.365Kč

1.950Kč

1.677Kč

1.365Kč

1.950Kč

1.677Kč

1.365Kč

c) Kompletní zkouška
Č.z.

Název odborné zkoušky

IX. Distribuce velkých pojistných rizik + životní pojištění
(zkouška zahrnuje distribuci pojištění bod II, III, IV)

Základní
Sleva 14%
cena zkoušky min. 6 osob

1.950Kč

1.677Kč

Sleva 20%
min. 8 osob

1.365Kč

II. CVIČNÉ TESTY KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI Z DISTRIBUCE POJIŠTĚNÍ
Cvičné testy ke zkoušce odborné způsobilosti

100Kč

III. PROGRAMY NÁSLEDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K DISTRIBUCI POJIŠTĚNÍ
Programy následného vzdělávání k distribuci pojištění

300Kč

Poznámka
a) samostatná objednávka - plná výše ceny
b) hromadná objednávka min. 6 osob - 14% sleva
c) hromadná objednávka min. 8 osob - 30% sleva
Slevu je nutné předem domluvit na tel.: +420 777737578, nebo přes e-mail: info@abc-store.cz; sleva bude poskytnuta na konkrétní termín
zkoušky, ke kterému se každý účastník samostatně objedná.
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se sídlem Pražská 357/2, 674 01, Třebíč - Borovina
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