CSOB

Pojistka

Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo nAmbt/ 1458, Zelené Pfedměstl

potvrzující uzavření pojistné smlouvy číslo 8072647819

53002 Pardubice, Čes~ republika
IČO: 45534306, Dl~ CZ699000761

zapsanA v obchodn/m rejstffku u Krajského soudu Hradec
KrAlow, oddíl B, vfo!k.;i 567
(dAle Jen. pojlstltel")

Údaje o pojlstnlkovl

Pojistnlk:

Název

,to

Jan Seifert - Strešní systémy s.r.o.

08634599

Adresa s/dia nebo byd/1§16

Základní údaje o pojl!tenl

Pojistná doba:

Liberecká 300/1 7, Děčín li-Nové Město
40502

Po~átek poJl!t~nl

27.01.2020
Údaje o rozsahu poji§ten/

PoJlštěnf odpovědnosti fyzických a právnických osob
pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
poj!štění odpovědnost! za újmu na věci v užívání a na věci prevzaté, která je predmětem závazku pojištěného
POJ1štění odpovědnost, za nemajetkovou újmu
pojištěni odpovědnosti za čistou finanční újmu

Pojistná událost:
Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním způsobená pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné
smlouvě , v této pojistce a blíže specifikovaná v pojistných podmínkách.
Oprávněná

osoba:

Oprávněnou osobou je ve všech pojištěních sjednaných pojistnou smlouvou:
a) pojištěný, pokud nejde o prlpad uvedený v písm. b)
b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené zákonem č.

89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších predpisů

Lucie Drdlová
manažerka Klientského kontaktního centra
V Pardubicích, 30.01.2020

Pojištěni odpovědnosti za

újmu z

činnosti a ze vztahu

Pojištěni odpovědnosti za újmu se sjednává pro připad právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za
újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. li odst. 1. VPP ODP 2014:
spoluúčast
územní rozsah pojištění
limit pojistného plnění (K~)
ublika
re
eská
5 000 000 K
Výše příjmů z pojišťované činnosti , které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z
příjmu , popř. predpokládané příjmy při zahájeni činnosti: 15 000 000 Kč. Ve smyslu čl. Ill odst. 3. písm. a) úvodnl
části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která čin í 20 % a vice. Nově
dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na dalšl pojistné období Qe-li sjednána pojistná smlouva
na dobu delší, než 1 rok).

www.csobpoj. cz

466 100 777

