
 

 
 

PLNÁ MOC 
 

Níže podepsaný/á                     , 
adresa         , cestující (leteckou 
dopravou) letem č.    s plánovaným letovým řádem: odlet dne     
z letiště   , na letišti   , prováděný leteckým přepravcem   
  , s číslem rezervace (palubní karta)    , tímto UKLÁDÁM a  
 

ZPLNOMOCŇUJI 
 
společnost CLAIMHELP EOOD, zapsaná v Obchodním rejstříku s IČO 204545459, se 
sídlem a adresou představenstva v Bulharské republice, město Sofie, ul. Mayski den č. 26, 
vch. 3, byt č. 50, zastoupená jednatelkou pí. Zhulieta Vladimirova, k následujícím úkonům: 
 
Aby mě zastupovala před výše uvedeným vzdušným dopravcem, třetím osobám a 
organizacím, jako i před příslušným Státním orgánem pro aplikování opatření proti 
spáchaných porušení ze strany vzdušného přepravce, v souvislosti s dlužným odškodněním, 
na které mám nárok podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 261/2004 a s tím 
spojené pohledávky ohledně výše uvedeného letu, prováděním mým jménem všech 
nezbytných právních a faktických úkonů, včetně: uplatňovat mimosoudní nároky; 
připravovat, podepisovat, podávat a obdržet veškeré dokumenty; oznamovat a prohlašovat 
veškeré údaje a skutečnosti; zplnomocňovat dále jiné osoby se všemi, nebo s částmi výše 
uvedených práv.  
 
Dále je společnost CLAIMHELP EOOD oprávněná konat úkony ve vymáhání a faktického 
obdržení částek, které budou zaplaceny výše uvedenou leteckou společností, ať už budou 
tyto částky hrazeny dobrovolně, nebo na základě exekučního řízení, a které představují 
odškodnění v občanském/obchodním/exekučním řízení, na účet společnosti (včetně na 
bankovní účet s IBAN: BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: UNCRBGSF, vedený 
v UniCredit Bulbank AD, majitel účtu společnost CLAIMHELP EOOD). 
 
Dále je společnost CLAIMHELP EOOD oprávněná mě zastupovat před soud (před všemi 
soudními úřady) zahájením řízení (žalobou/návrhem na vydání exekučního titulu), vést 
(soukromé) občanské/obchodní řízení u všech instancí až do ukončení řízení, provádět 
veškeré procesní úkony, včetně dostávat vynaložené výdaje, uzavírat dohody (soudní a 
mimosoudní), snižovat, vzít zpět nebo zrušit žalobu, uznávat požadavky protější strany, a 
konat úkony, které představují nakládání s předmětem řízení, jako i zastoupení v exekučních 
řízeních, resp. dále zmocňovat třetí osoby (advokáty) s udělenými právy a uzavírat s nimi 
smlouvy o právní pomoci a součinnosti mým jménem. 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a, přijímám a obdržel/a jsem Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti CLAIMHELP EOOD; souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly 
uloženy, používány a zpracovávány v souvislosti s výše uvedenými uloženými úkony. 
 
 
Dne: ...................     Zmocnitel: ..................... 


