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Pojislník ie 2áloveň pojištěným

(B) l'oiištění odpo!édnost]Poiištěný pio:

opřávnEná o§ob.I Nen1-1i V í]oji5tnýíh Pod,nínkách nebo V pojjstné srrlouvě níže u].dňáno ii n.rl, opláVněnoU osobou Ic Dojiilédý

r. norlšrĚrrí oopovĚoHo§n

Doplňkové iníořmace
Rozsah člnno§tl: Všechny činnost] dle oPrávněni

Po;iltiné činno5tiI Činnoni pojištěného clle plirt]rý.h oprávněni

RozhDdná činnost:

Riziková §ku!]inl]:

Al2L Přioravné a dokončova.1 stavebniprá.a, sp€cial zované ,taVebníčinno§ii

5/ SkUl,ina c
Vyloučené činno5ti

Zvláštní u]ednání:

Základna výpočtu Ročníčistý obrat ]9 000 o00 Kč
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PojisLná net]ezpeai: komp l€tnl ložsah základniho |]oi]ilani odpovčdnosti - V]/ lníormačni ]isl

* Územni platno§t svět - celosVětový rožsah mimo úz€mí USA a Kanady, Austrálie

uúča§tLlmlt éhourcmíiZákladni

duševnlIh úlld na žVóm
Újma při,]blíženl na zdíaVi a pii usíníceni (Vaetně

Škoda vznikiá poško2eniln, Zničením nebo
řošovánim věci

Nástedná finanční škoda

Náklaoy práVníochíany

Náhlada náklaciů vynaloženýah zdlavotni pojišťovnou
a] Žcrn!olrIp, Či ,F t]lo\p.c , tinl (L o-ob

ištěnóho

Úhlada reglesnináhrady o19ánU nemoc€n!i(ého
išlěn1

odpovědnost Vla5tníka a uživatale (nájcrnce) bUdovy

Provož Vozidla nad íán]ec póVinného ručenía píovoz
Vo2idla

raktickém učoVání
Škoc]a, úima Vžnjklá Učni, žáku, studentu při

skoda ra oódzemnlfi a nadžemnim ve.laní

Škodn žpů50bená při pastvě zV]řaty

Škoda způsobená pozvo|nýJn Vnikánjm vlhka

Rt]čenI Vlastnika pozemní koinUnikace 2a sPráVc€

odpovědno5l ža pomo.nika

]4 250 Kč

RetíoakliVnikrylí

cR 5 000 0o0 (č 1 00o Kč

14250 KžRočNí PoltsTNÉ crLKEM - základní i}tění odpovědnorti

202c]020l 4ló2]35l053llló]371-1l974

dle a|.4



RočniÚzemni atno5t 5§bllmlt p|něnl
y-]

úúčast

1 000 Kč l 425 KččR 5 000 000 KčVdda výrobku (č1.5 bod ])

1 000 (č 0KčNemaielkoÝó úi,na iin á (č|,5 bod 3) čR 1 o00 00o Kč

0Kč1 000 000 Kč 1000 Kč
včci vnesené a odložené lřetich 05ob a zamě5tlranců
(č1.5 bod 4)

0Kč] 000 Kč
Věci uživané a převzaté (č1.5 bod 5) - bež vozidel a

ýroiů
čR 1 000 000 Kč

Finančníškody (č1,5 bod 6) čR
,i 000 Kč 0Kč] 000 000 Kč

Finánčni škoda Vadou Výrobk,] _ demóntáž (č1,5 bod 7) 1 000 KčcR 500 00o Kč oKč
Fin3nční škoda Vadou výřobku - smí5ení (č1,5 bod 8) čR ] 000 Kč 0Kč50o o00 Kč

,l 000 Kč 0Kč

,l 425 KčRoČNÍ Porl§TNÉ CELI(EM - Dodatková po,ištěňí

5 000 000 KčcRfula'etková plopoj€nosl (č|.5 bod l0)

Poii5tná nebezpeťí| detailni rozsah níže uvedený.h dodatkových _ dle jednolliVýclr bodů čl. 5 UcZlod

' Úžemní platnosl Svět _ c€losVělový roz5ah nlimo úz€ml UsA a Kanady, Au5tráli€

2cio]02n]4Ió2]35]05]F06]]7f r7al4

dle č1,5

póitttná n.bez§ečí

čR



Re}rpltula(e Poii§tného

Základní póii(lění odpoVědno§ti 14 250 Kč

DodatkoVá poiiiténi odpovědno5ti ] 425 Kč

RočNí PollsŤNÉ (ELKEM r5 675 l(ř

ob(hodnílleVa 2Q%

celková 3leva 20 v6 3 l35 Kř

RočNÍ po|lsTNÉ GELKIM po.1evě -l2 54o Kč

Lhůtní po|lrtné - ročně 12 540 rř

Třvánl poiittěnl počátek poii!ténl L Aut. prodlo{ženi

s aUtomatiÉkým prodlooženim 20.1a,2o2o 20.10.2021
Effi

Zpútob ple(ení poIlítného čiío riau / ttí'o Kód banly
příkaz k úhía.jě 2937 842546

P.Vn(plnilr.l přikaz k úhradě

VýFis ž ž]Vnosten§kého rejstřílt]

Vš€obecné poii5tnó podrnílrky - soubor po]istných podmínek plo pojištění podnikatelů/20

2020]02014162]]5]ol]tOó]]7F4),3/4

poll3tné n.be.D€či nočni |)otlrtíí

várláhllňí .ýmhól

Přltóhv



žvláatní !mluvní
Pojistník bere na Vědornl, že poj;stitel múž€ Llpravit výši poi]stného v dů\l€dku el€ktronického zplacovánl dat až o ] %, aniž by to bylo povaŽoVáno zd

Plot,ravlh poo|p čI. 1, od\ , a, } VPp UCl/I5

souhla5 s osloven{m k proVedeníindexac€ poji\lný.h čásr€k:

Jiťdnjvaným poiiltanim a Piipoiittěn|m (vČetně ooji5tky) nd Emnilo\íoLl aťiícsu uVedenou v tomto N.lVlhu a zdvazrrii §c V plípadl: llnčny kontnl(tn]
emdikJvé ndí tU|ó 2lnénU ncprodleí]č o,:námit i!liIeli

il{lklér§ki doložkě
Pojištčný pověř]l mak|éř!kou společnost MAPoR spol, 5 .,o Vedením (řlzenín]) a 5píavovánirn ]eho pojistného záiínu. obcho.iní5tyk, kteý se bude
ti,kat této 5mlouvy, bUde prováděn Výhíadně píostředn]ctvíín tohoto žplnořjocněného makléře (MAPoR 5Pol. 5 1,o.), ktcrý je opráVně(1 př]ilmat
smIL]Vně záVazn; opatření, plohlášení a rozhodnLrLi 5fi l!Vníth paltnerů.

ícq onální manažer mak|ói5kyah služeb

ČíJ|o zárnamu zr€dnánl zdůvodnénl řozdllu od řady,/dopořučcní

?rohláí€ni l§tňílG s
Potvrluii, že j5em převža|, byl j5em leznáínen a souhla5írn s€ Všéob€cným] a .ioplňkovýmj Pójistnýíni podmínkarni, kteró lvoři nedilnou 50učá
poiistné 5rn ouVy:

.VPP Uczl]5 -Všeobecné pojistnépodmínky_obecná část

. Uczlodp/20 " Všeobecné poji5tné Podmínky pro poiištční odpovědn05li - zV]áštnI část

. UcZ/ód P/20-Da ňkoVé inňé ištění od t,věl:ino9li odnikate|e a áVni.kó _ 2Vláštni čá5t

ó ! ee5kém iazycc ln{oíňa(e o poi]sinérn Vl1,1hu d o žFr.toviinl o50bni.lr tddj[l Plo ú(:cly tohoto poj]5tného YIlalNl, že irťln btl }(lnánr(l) \
íJb5dhem vlťch ,oUVjrcilCírh poiistnych P§dmlnek (Vi7,.lyie), ktelé jscln pl€Yžal. P.ohIašUii, ž( t]oiistná 5nllouv.| na UZnVFclliPoii!!énl odpov'd;

žástupci, byly óál€žitč 1odpověž€lJ) a ž€ ! ílrr§ah€nr á poilmlnknúli poi]štóni irem 5lozu lěn/il

)o161679 ze dno 27. du{rnJ 20l6, o o.h.aně lyži.lý(h o§ob ! ro(lvislólli 5e zplncovínim o5obnlch údajů il o Volnern pohylru tt(h{. tidniů J o

oplJvnéne tie!í o§oby, iádňě d Vaů5 iníoíniovnl o ZP.acovánl aeiich ojobni(h údniů !,siJL,viriosli 5 l]7ivienílrl n plnénim této íJlrlou!y, tl jťj](!i

sPe(ií]litce poiilianl) Toto p.o]lláien] iť ainénů plo Uae]y § lž8 rólon! { 277l2009 sb, J platf!im Zllčllt,

5n]ló!vá nťPodlehó povinno5li uv€i€jnéniÝ.eqi!nU §n]lLrv Ve !l]ryslU znkdlti, č,,}4ol20]5 sb., o reg]!llll íin uv {dá]e j(,íl ,,íe! §tí 9nriuv"),
8elU na vód(,mi. že pokud 3e !ýšc uvedenó prohlál€nl ncl.rkládá na Pravdě, odpovldám !po]eanoltl UNlQA tlojlšťovn.r, a, r, (dále ien ,.UNlQA;) zi)

škodU, klclá UNlQA ý dLirle.l*tl tohoto ncpnrVdiVého prohlášenlVrnjkne.

Bi]l ohIcdlJ nn Ví<.hl]il o5tnlniL]5lánovtni teto smloUVv pojislilel nepo!kytne poiistné Plně^iči i.,kékoliv jinó plnčni z poiitiĚni, Poktld by iJkovy
Po5(Up lryl v rorPorU 5 ekon9mi(kýn]i] ob.hodnlmi nPtró ílnňnřl]imi 5.1nkCen]] a/.€bo embrlqy RJdy bežlrcano!li o5N, IVíop\ké uni€ nrbc,

píóVnill]i trredpisy ívřop§kL] llIie nPbo VflrlfD!!,itnl11]i píavl\lnti PiÉdpi!y. Výte uv€dí]né 5c poL]ž j. obaobné i prí| ;nj §Lné 5ml.!v},

|ňliíD, PilIme!i 1nó&v)

MAPOR spl)l,5 r,o 71103000 ,] 00,00 oá ] 00,00 %

maporGnapor,cZ

lana NoVá

Iméno, PřiIrnení

smlouYu

2020] 020l4] 6?r!5]05]tcó]t7f 47374

Pollšťová(l apřottř€dkováteI

Funkcc / zaŤazenl

VLAsTNl



30
80

JiftÍ P§R6i.
?66 0 §afo!n

D |Ů cz735 li{]e 8

odIišnými o5obanli,

sňlllVnlch
Datum Hodlna Místo

20.1a.2020 141ó UMAKLERl

Podpi5 osoby opíávněné jednat
zd UNlQA

opláVněno!
plnění.dbyL. o5oba uvede|á VÝše uvecen;, (nep!.ti plo poj;štěnlodpovědno5ti)

i5tní|a / osoby opráVněné

po]ištěný pi5em výrovně o5vědčuje pojistný zájem poii5tnika uv€deného Výie. ]e-li
od pojistníka ] poii 5ého, pak poj]štěný svým podp 5em výslovnč souhla5í, aby plávo na poj]5tné

2020]020]4]ó2]]]5l05]l06]1/i,1/374


