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Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele
Čcská pojišt'ovna a's'' spálc!á 75/l6, l13 04. Plal.
v obchodníĎ Íejýříku Nlěíského soudu vPraze. oddíIB,

l. čcská republika' lČ 45272956. DlČ CZó99001273,

zapsatrá

Pojishí! Pojištěný|
.lDóno] J1Ťi, Přijme!i: Pergl

2]

Rodné č : 730l2]loaJ]E, Dalunr Dalozeni:
lČ].19il]3695 z.psaná:
2.

1' ]97]

smluní ujedDó!í

2'l'

Toto

pojiíěníjc nedjlnou so!části ýnlo!vy výšc uvedeného čh]a'

2.2. Toto poj1šléni Ň řidi Vš€obec'ýhri pojishýDi
lodllinkJnri plo !o]išléDi odpovědnoýi Za škodu vP|os 2005 (dilc.j r
..všab€c!č po.]istné podninky'')' Doplňkovými p(i istnýhi podníDk.n)i plo poJiíěni obecné o.]povědnoýi za škodu podli
ka(elť á pún}'slu DPPP 200J (dále.]en
pojNtné pÓÚnÍrky), Ijcd;ánihi v Úvodni čá'sti
'.doplňkové
PoJ iínés.r]ouvy a ujcd
!áltíúi lohoto poi]šlěni'
3.

odpověď pojistúlk' na dottzy pojišťoEy

výše přii ú' ltleréjsou přednrčlelr dáně

Mlle
NE

sjedDáno

z

příjmů. popi' předpoklád.!é přiiDy v Kč

pojjíěnípro sLejDá pojisltrá nebezpeč'']

1t 000 000 -

V p]ovohvně sc qltbě]incbo zprr.ováváji potlavjny
s pfuvozovalrou činloýíJsosPo.]eny PIáce s lořlavimňiDeL]o chemiká]ienii.
mdioakLivnímilálkanri nebosotcvřeným olrnéD
spÍovozovanou čnnrostijsouspojenypráccsvýbušnÚrani atřaskavinami
s provozovalo! čnnnĎli]sou spojelypláce ve výškáclrmd 5 Dr

NE

ANO
NE
NE

čln'oslije spo]eno proVoroýžiIi střediska praklického ýyUčováni
\' 1r'\ll 'l-l.l'l\ ') lL oo p ' ť|{ 'l c Ó|d '| l c'|o \J '''ol |n
'
S

NE

PřiPoskytoýáni sluŽby dodrázi kodkládálí věcizáklzníků !a misleťh. kte!á neisou trvale 1r]í.l' .
4.

Pojistná n€bezP€čí

t rozsáh Poiištěnl

4'l' l,qištěDj se sjed!ávípÍo pii!.d prálDÍn
_ č i Uínri vykonivanýlli ná zúk]adě:
inteDeto!ý výPis 2 Živnoýenského
kolkrétlré s či rosnni'

le]

NI

piedpisetrr íánovené odpovědtroýiza škodu v7Dik1oujnrénu v souvisloý]

střiku ovčř.ný klicnteh vydlDé/ho !

.

č'

s]

, dne

}ií|'av|č i dokončovaci íavcb!íPrácc. specializov.!é $laycbni činnoýi

phn c) dollňkovýcl pq isrÚclt PodnriDek se Poiišlění vztalrlie i na Škodyfu věcccll, na
ktcrýd'Pdištčnýp[ováděI objednauou čitnroý, pokud ke škodčdošlo proto. Že ra.n činnost byl;pfuvcdcna
ýád.č PředPo_
k]adeĎ vznjku práva !a phéňi z pojištěnijc skutečhost. Že
loijštčŇ do.lÍžclpředťpsa!ýnebo;toiicky znilrý či bčžněpou_
4'2' odclrylně od čia]k! 3 bo{lu l

Živ.ný postlp' lesp' návod k pouŽiváli zařizcli' ýroje nebojilré vě.j
Po|ištčtrívzákladDín rozsahu se sjednévá

ldiíětri vzákhdnim
Po]iněnj l záklldDim
( i€ntslý sefu

5

te

'

s

Iinritenplněniv Kč

lozsalru sc sjednávós úzeÚrnjn ro2sahcll
lozsalru sc sjedÍá!í spoluúčastivKt
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t7 000 000.
5 000.,
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Po]š1ěni: l

4.]- l'ojišla1i se dále sjednává v rozsahu lě.lrto doložek]
DoloŽka v70 Po.jištěnÍ odlovědnosti a škodu zpÚobeDou jhak neŽ M zd6v! ustrcenln,
poškozením' áičenímnebo pohřešováDín věci
odc]rylně od ustanoveni tlálrku 2 bod ] doPlňkových pojishých podnrirck sc L|cd!áýá, že pojiš(ění se vztahLlje n. odpověd_
noý za škÓdu v7niklÓu Lřeliosobč ]ilak DcŽ liE?cnr lcbo j ýnpoškozcDín zdmýiIétÓ osob'. poškozenih. zničenin nebo
p.hiešováÍiúvěci, klerou l l lato osoL]a vc lhslnictvi lEbo v uŽjváni Přcdlokltdem v2íiku práva ná plíěni z pojiš(ěni v
rozsalr! lohoto L'jcd!ó|ije, Že ke vzniku (škodné události) došlo v době tn'áni poiiíčliv soUvŇlosti s po.jištčtro!č lroslí
lcbo vzlahy 7 této činnoslirap]ývljicinri' Poj1štčníse ýšaknevztalrLÚe na odpo!čdnost za škodu vznik]ou plodlcninr sc sPl'
nénnú smlL1Ýli poýhnoíi. Dále se l]ojišlčnincvztahujc na odpovědnost za schodek na finančníclr hodnolách.jejichž splávou
bylPo.]išlč|ýpovčřct, a na odpovědnoý 2a štod! vznitl()úpii obc]rodováni s ccDný|ripapity l,o]išténise roýněž neýz(alluje
na od|ovědnoý 7a škodu způsobcnon po.]1šlěnýĎjako členenr představenstva č i dozolti mdy.]akčko]iv obchodlispolcčloí'
Dó1c sc ujcdnává' žc pokud l)c!i liŽe uvedeíojinak, pojiště.i 5e nelztah je na odpovčdlost za škodu ý2l1uo! v sourslosti s
poladenívnn v€ věceclr dola.i 7 lvrcpskó Unic vč.tně zpraťováli Žzidoýi o dolace a gEnty, za ško.lu vzniklou v souvis]osli
s or_taniz.ci veiejných z.ki?ck a dálc vzniklou v souvisloslis vyháhánim pohledávek'
l'qišlénj ! Íozsahu doloŽky V70 Šesjcdnává sc sub]nnl1cm phénivKč
r00 000,,
Po]iš(ě1liv rozsa]u doložky v70 se sjednává s úzennrim rczs!]lcnr
lo]išlčnivrozsa]n' doloŽky V70 se sjednávásc spo]uúčaýiv Kč
5 000.,
Do]oz.La

v79 PojištěíI nábrady nákladů léčedlnaloŽe!ých zdEvotní pojišťoýnou násl€dkem

pracomiho

úrm n.to

nemo-

od.IyLnč od doplňkových pojishý.h podnrinek se ujcdnává, Žc pojlštčnise vzlaLLle i na nálrrádu nákhdů lynaložctýdr
7dmvolli p{iišťovnou na 7dlavonri péčive prospčdr zllrěínance NliíéÍélro
v důdcdkt lcdbilostliho prolipráVniltojednii
ninojiŠ(ěného' To1o pojišlčni5e všlk vztahuJ..ien napiipady. kdy se ná odpovčdnost 7a PEcovDiÚIazlebo ncNoc z povolá
ni. ke k{erým se nák]ady ná 7dlavonripóčl váŽou' vztahu]e zákoíúépojištěni oÓovědnosti zančýnavale]e za škodu p! pm
covÍn! úllZU nebo íct'oci 7 |ovo]áni' za |iedpokl.d., Žc v dobč l.váDí pqiŠlénidošlo k pŘcouiBu LimzÚ trclro byla
z.]išlélanenoc 2 pololáli'
I'ojištéúvrozMhu dolozky V79 se sjednává sc subhnitcmpl]čni y Kč
5 000 000.
I'ojišlčni\.lozsahu doložky v79 se sjednává s úzentnim lo7saljcnr
Pojišlčnívlo7sahu doložkyv79 se sledrává se spohúč.stivKč
5 000.-

4.4. odchylÍě od uíanoveni článku l0 bodu l vŠcobc.!ých PqislÍýclt p()dlrinek sc llicdnáli' Žc zacllnnovaci náklady á
ziclilanu Živola nebo zdraýi Ósob nahladi poiištbvna ncjÚše do 30 % litÍitu nebo Ňb1ioritll poiist!Óho plnění sjedn.né]ro
r po.]islné ýnLouvé plo pojisl!é íebťzpcči,k1.riho sc zach]aňova.i!ák]ady lýka]i.

iiš(énioLlDovědnosti 7aškod v7ákl'dIijn rÓ,\j]r''
I,ři9oiiš(éníodĎovédnosli7a škodu v ro7sallu doloŽkv
|iiDoiišlěli odDovédnosli7a škodu v lozsahu doloŽkv
Pojistnó za všccl'na pojhtnÁ ncbezpcčí\ (č
PojiŠtčliscsjcdnává s obchodni slevou 50'00 % lj. v Kč

v
v

70
79

RočlipoiN1'ré po zaokJoul'leli v Ka

'lt 2l'1.2] ó07.

23 608.-

PočÁtek t dobá tdÁní pojištění
1,ojišIé!i se sjedláÝá !a doL]u od 00]00 hod' dle l l' l0' 20l ] do kÓn.e po.]istnÓho roku ve slrr..slu Ujed!.ml Ú\UJnllfu
!
snlouvy P.o Ličcly tolroto pojišlélije |os]cdnim dnc|r pojis(!ého loku dÚ V Úce. kreď picdclrá7i dni v náslcdÚíicil! kllen'
dánrin rccc' ktcÚ sc dn.nr a nlěshen shodujc s pNninr dnenr pojistnélro rcku'
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Přílohy

součáíí!Ójjínésnr1otrvyjsou piilohy
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8.

Závěrďná uj€dnání

údaje jínr uvedené u tohoto poiiŠlěníse povafuJí za odpovědi na
jcj ich úplnost a !úvdivoý
potvrzuje
pojistDik svýn Podp]sem

óap"'eoi p4"i'i*"
pojišl'ovly á

Poiadové čGo pÓ]íěni: l

""

o"'"zy pojišt'ovny a

níse ré dotazy

pojišlčni
Pojishrík sÚln pÓdpiscnr dále potvlaje, že převzálpojistné podňnrla uvedené vbodě 2'2' lohotÓ
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Podpis a Íázilko zástupce Česképoj išl'o!ny a.s.
povéienéhouzavřeníD této Šllouvy

