
WM§ExďfiNa
VIENNA  INSURANCE  GROUP

Pojistná smLouva

č. 8603499950

pro pojiš těn{ podnikatelských rizik TREND 14

Kooperativa  pojiš •ovna,a.s.,Vienna  lnsurance  Group

se stdLem Pobřežnt 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republíka

{fá?:ť e7#p6o6j:s7ú::•o;anávobchodn{mrejstňkuuMěstskéhosouduvpraze,spzn.Bi897

a

Mateřská š koLa Třeb{č, uL.Okružn{, př{spěvková organizace

Zastoupená:

EĚÓY;,#ihožir3oký,ředitel
se s{dLem / bydliš tě" Okružn{ 962, č. or. 13, 674 01 Treb{č, Česká republika
Korespondenčn{ adresa je shodná s adresou sídLa pojistn{ka.

(dále jen qpojistník")

uzav{raj{

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon{k, v platném  zněn{,  tuto   pojistnou   smLouvu   (dáLe  jen  .smLouva"),
která spoLu s pojistnými podm{nkami pojistttele uvedenými v čLánku 1. této smlouvy  a   př{lohaml  této   smLouvy
tvoř{ ned{lný celek.
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ČLÁNEK 1.
úvodri iffl noven{

1.   Pojistntk je zároveň pojtš těným.

2.  Předmět čLnnosti po]tš těného ke dnt uza`/řen{ této smLouvy je `/ymezen v násLedi[}tc{ch dokurnentech:

zřtzovact listi.na ze dne 4.6.2020

3.  Pro pojtš těnt sjednané toiito smLouvou pLat{ občanský zákontk a  ostatnt  obecně  závazné  právn{  předptgy  v

pLathém zhěnL iJstanoven{ pojistné smLoiJvy a násLeduj{c{ pojtstnó podmtnl(y:

P100H4 Vš eobecné pojtstné podmtnky pro pojtš těn{ majetku a odpovědnosti
ZSU 500/17 ZvLáš tní smLuvn{ ujednán{ k pojiš těn{ odpovědriosti za újmu
a  dáLe:

P+150A4  Zvláš tnt pojistné podmtnky pro ži.veln{ pojtš těnt
P200/14  ZvLáš tní pojistné podmínlq/ pro pojiš tění pro př{pad odcizen{
P205AA  Dodatkové pojistné podmtnky upravujtc{ způsoby zabezpečent
P300/14 Zvláš tnt pojtstné podm{nky pro pojtš těn{ strojů
P32M4 Zvláš tn{ pojtstné podmtnky pro pojiš těn{ eLektrontckých zařízent
PJ600A4 Zvláš tn{ pojtstné podmínky pro pojiš těn{ odpovědnosti za újmu

4.  Doba trván{ poitš těn{
Počátek pojlš těnt: 13.62020
l(one€ poitš těnt: 12.6.2021

##Rí•#E?#áp#°#°###T*#Ta#*r#|#í|7EOELJ;A#:né
ČLÁNEK 2.

Poflš tění maietkii na m{stě DOÉiš těn{

Pla\Ádla pro stanoven{ výš e pojistného plněnt jsou podrobně upravena v pojistných podmtnkách  vztahuj{ctch   se
ke sjednanému pojtš těnt a v daLš tch ustanoveních této pojtstné  smLouvy.   Na   stanovent  výš e   pojistného  plnění
tedy  může   m{t  vliv  např.   stupeň   opotřebent,   proveden{  opravy  či  znovupořtzen{  nebo    způsob    zabezpečení

p€nýchvěcí

Mtsto pq|iš těnt č. 1: Okružn{ 962, č. or. 13, 674 01 Třebíč. Borovina

1. žnftri lmllš TĚNÍ
1.1   Siednává  se základn{  ži`/elní  i]Óiiš těn{  Dmti  Daii

PÁD a KOUŘ  Dro tvto Doii.š těné \rěcí:

M~PŘEDMĚTY

1m: POžÁRNÍ   NEBEZPEČÍ

1.1.1  Soubor vLastn{ch movtúch zaHzen{ a `/ybaven{.
Po].iš •uje se na  novou cenu.

Pojistná částka: 4 469 226 Kč.

1.1.2  Soubor vLastn{ch mobiLn{ch eLektronických zař{zení
Popis: dLe účetn{ evidence
Pojtš •uje se na  novou  cenu.
Pojlstná částka: 100 000 Kč.

1.1.3  Soubor vlastn{ch cenných předmětů a finančn{ch prostředků.
Po].iš těn{ se sjednává na první rizi.ko.
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Ltmi.t pojistného pLnění 30 000 Kč.

Spoluúčast   pro  př{pad   š kod  způsobených   požárn{m   nebezpeč{m,   nárazem   nebo  pádem  a   kouřem   na    mtstě

pojiš těnt č. 1 čtní 1 000 Kč.

LL2.]#fpo#jíst'pLn###m?#•#\Lvé##4ogo#P°nš těnL

S|ohúčast pro př{pad š kod způsobených vodovodntm nebezpečtm čin{ 1000 Kč.

2.  POIIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD 0DCIZENÍ
2.1   Pojiš těn{ pro přtpad odcizen{ KRÁDEžÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEží se    sjednává    pro    tyto

pojiš těné věci.

JVLovrTÉ pŘEDMĚIT

221.1  Soubor \/lastních mo`Atých zař{zen{ a vybavenL
Pojiš •u]e se na novou cenu
Limit pojistného pLněn{ (v rámct pojistné částky) 200 000 Kč

2L1.2  Soubor `/lastních mobiLn{ch eLektrontckých zař{zení
Popís : dle účetní evidence
Pojiš •u]e  se  m  novou  cenu.
Pojistná částka: 100 000 Kč

2L1.3  Soubor `/lastntch cenných předmětů a ftnančn{ch prostředků.
Pojiš těnt se sjednává m  prvnt riziko.
Limít pojistného plněnt: 30 0001«

SpoLuúčast pro př{pad odcizent na mtstě pojiš těnt č. 1 či.nt 1000 Kč

3.  poTIŠTĚNÍ mo pŘÍpAD vANDALISMLI
3 ]    Siednává se Dro tvto Dofiš těné věri.

L1.1  Mo`Áté předměty, které jsou pojiš těny pro př{pad odcizent.
Pojiš těn{ se sjednává rw  prvn{ riziko.
Limít pojistného plněnt 50 000 Kč

SpoLuúčast pro případ vandalismu m místě pojiš tění č. 1 čin{ 1000 l(č

4.  lm[IŠTĚNÍ s"mlů

441  Sjedná`ň se pojtš těn{ strojů.
Pojiš •uje se na  novou  cenu.

1.   Popis: zař{zení kuchyně

]de o soubor strojů vLastních.
Vyžadována prohHdka stroje: NE
Pojistná částka: 370 000 Kč
Spohiúčast: 1000 Kč

ať #EehL#ůti####o##ál#:;[::stáňtohotostropvdoběvznúuponstnéudáLost"řesáhLo
10 let, podtl{ se oprá\/něná osoba na pojtstném pLněn{ z pojiš těn{ tohoto stroje kromě sjednané spoluúčasti  i
částkou ve výš t 50 % z ceLko\/ého výš e  pojistného pLněnt,

b)   spočívajíc{ v poš kozen{ mobiLntho stroje, jehož stáří v době vzniku   pojistné   udáLosti  přesáhlo   5   let,  odečte

pojtstitel  přt  stanoven{  výš e   pLněnt  kromě   spoluúčasti  i  částku    z    nákLadu    m    opravu,    která    odpo\Ádá
opotřebent poš kozených částt, a to v rozsahu  10 % za každý i započatý rok, o který stářt stroje  v  době  vzniku
š kody přesáhlo 5 let, celkově vš ak maxtmáLně 50 % z celkové výš e pojistného pLnění
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;!:::#jtstiteLestanovenépodlepísm.DtohotosmLu`/níhoujednán{vš aknepřevÝstčástkustamrenoupodLe

Upozoměn{ pojistiteLe iia technidtou promídku mobiLntho stroje.
U pojiš •ovaného mobtlntho stroje, u kterého je uvedeno v koLonce Povinná prohlídka stroje ano,   bude  provedena

po uzavřent pojiš tění kontrola technického stavu pojiš těného stroje.

L  POIIŠTĚl\lí ELElmoNICKýcl+ ZAŘÍZENÍ

55A  Sjednává se pojtš tění eLektronických zař{zení
Pojiš •uje se na  novou  cenu.

1.  Popis: aipedy, notebooky

]de o soubor zař{zent vLastntch.
ft o zařtzen{ přemsná.
Pojistná částka: 70 000 Kč.
Spoluúčast: 1000 Kč.

2.   Popts: kancelářská a výpočetn{ technika

]de o soubor zař{zen{ vLastních.
Pojistná částka: 40 000 Kč.
Spoluúčast: 1000 Kč.

Dojdeli v rámct  pojlš těnt  eLel(trontckých  zařízen{  k  pojtstné   události  m  zařízent,   které   byLo   pojiš těno  jako

jednotlivá věc, a stář{ tohoto zařízent v době vzniku pojistné události přesáhlo 5 Let,   podíLí  se  oprávněná  osoba
rm pojistném pLněnt z pojiš těn{ tohoto zařtzen{ kromě sjedmné spoluúčasti i částkou ve  výš i  50  %  z  celkového

Wyš epojistnéhoplněnL

ČLÁNEK 3.
DaLš t druhv i)ollětěn(

1.  POIIŠTĚl\lí ODPO\ri±Dl\losTI ZA úll\ALI

+1  ZákLadn{ ponš těn{
Pojiš těn{ se vztahuje m po\Annost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou   výrobku   a    vadoiJ    práce    po

předání

Pojíš těnt se vztahuje m povinnost nahradtt újmu způsobenou v souvtslosti  s   předmětem  čtnnosti  pojiš těného
vymezeného v čL 1. odst. 2.

Limit pojistného plněnt: 15 000 000 Kč
sriLUúčast:1000Kč

Pokud činnost (některá z čtnnosto, m niž se vztahuje pojiš těn{ sjednané touto smLouvou, zahrnuje vtce   oborů  či

podskupin (dáLe }en mbory? jako např. obory čtnnostt žtvnostt voLné, vztahuje se pojiš těn{  pouze   na  ty  obory,

srmeÉj#(na#\#•žiá::š ži#:##;#:Li:Š#n#éhiíTť :L#Í#R#!#níl##áť ##éo#:Li:Ri
přtpojen, vztahuje se pojiš těn{ na ty obory, které má pojtš těný uvedeny v přtsLuš ném rejstř{ku, regtstru nebo   jiné
veřejné evidenct ke dni sjednán{ pojiš těnt.

Hta`/n{ čLnnosti popš těného.

+i hlavnt činnosti se považuj{ činnosti s nejvyš š tm podtlem ma ročních př{jmech pojiš těného:

  mateřská  š koLa

3i##m#*:E•i}##Á=:í::Ě#é#k####á##r#nostipojiš těnéhovymHenéhovď
1. odst. 2,
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b)   pojiš těný ].e v době   vzniku   š kodné   události   oprávněn   k   provozován{   př{sLuš né   činnosti   na   základě   obecně
závazných právntch předpisů,

c)    odpovědnost  za   újmu   způsobenou  v  souvisLosti  s   přtsluš nou   činnosti  nent  z  pojtš těnt  vyLoučena  toLito

poji.stnou smLouvou, pojtstnými podm{nkami nebo zvkiš tními u].ednáními vztahujíc{mi se k poji.š těn{.

1.2  Připojiš tění
Sjednává  se:

:,ňnpáoÉ:|:ěuni:EEdk:enr::=::naéh#:žnbay:`,yr,aLoženézdravotn,mš •ovnou'
b) regresn{ náhradu orgánu nemocenského po|iš těn{ v souvtsLosti se  vznikem  nároku  na  dávku  nemocenského

pojiš těnt,
pokud taková povinnost `/znikLa v důsLedku pracovntho úrazu nebo nemoci z povoLáh{. které utrpěL  zaměstnanec
pojiš těného.
Tyto náhrady se pro účeLy pojiš tění posuzuj{  obdobně  jako  náhrada   újmy  a   pLat{  pro   ně   pYhměřeně   podm{nky

pojtš tění odpovědností za újmu.

Sublimit: 400 000 Kč
SpoLuúčast: 1000 Kč

:#::iLeš ::,n::?]::•:eur;esdeen•va!•jLeondast?ž)Vtznpnp°Sptj##n::tkupdengyžtht°Up#ánháTadup::vmoaj:t[kn°ývméúr'oT•o:njuttn{ýmch
soudu na zákLadě neoprávněného zásahu pojtš těného do práva na   ochranu   osobnosti   čLověka,   k   němuž   doš Lo   v
souvtsLosti  s   činnost{   nebo  vztahem   pojtš těného,   na   nějž  se  vztahuje   pojtš těn{    sjednané    touto    pojistnou
smlouvou.

Mimo výluk vyplývajíc{ch z p.risluš ných  ustanovent pojtstných podmtnek vztahuj{ctch se k po].i.š těnt  sjednanému

touto po].istnou smlouvou se toto připojtš těn{  dáLe   nevztahuje   na   povinnost   k   peněžité   náhradě   nemajetkové

:jmuyrzžpkůosuo,bpeoná:,uvou,
b)  sexuáln{m obtěžován{m nebo zneuž{vántm,

g)3opr#š peandteThp:ápvrazv::ůýThy:1%vž!:|náEůa,:nsí:ůodžš :::t#in5:;ácntěúustanovent"eréjejnahrado.

Po].isttteL je povtnen  poskytnout pojistné  plněnt  pouze  za   předpokladu,  že  ].sou   současně  splněny  následuj{cí

podmtnky:

Púkn:::Ernáav:::€H:ozuásnaáhhuradd°upnrÉ:aa,reatk°oCJéraún,:;Sb°ybLnp°rso•tdp°oš ji:tpě:éd:tupp°očÉ;kertu°phk°f:ě:ň€°átoš ::ni'wánítohoto

iiúg:i•š °tj::týě#'btnilnároknapLněníprotipojistiteLido60dn{pozánikutohotopňpojiš tění,

Pojistitel  poskytne   pojistné  plněnt  z  tohoto  připojiš tění  také  z   pojistných   udáLosti   vzniklých    v    důsLedku
neoprávněného  zásahu   do   práva   na   ochranu   osobnosti,   ke   kterému    doš lo    v    době    trván{    připojtš tění    "On

:jaevdanzau;téch{:tupop,:!ttsnt;tme:es:VLá:::íhú°,:etzéptr°osEř°jásntěnépřsemd:°huávz:j{Pců{LS;n°t:tosmpLo°,•svt°nuéí#ť oP:vděně(powdc:tnnk:uS,eebe
nepřetržtté trván{ připojiš těn{).
Z   pojistných   udáLosti  z   připojiš těn{  no"  vznikLých   v   důsLedku   neoprávněného   zásahu   do   práva    na    ochranu
osobnosti, ke kterému doš lo přede dnem počátku pojiš těnt dLe této pojtstné smlouvy vš ak  pojtstiteL  neposkytne

pojistné   plněn{  v  rozsahu  větš {m,   než  jaký  odpov{dá   rozsahu   přtpojiš těn{  sjednanému   pojistnou   smLouvou
pLatnou a účinnou v době, kdy doš Lo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnostL

Sublímit: 100 000 Kč
SpoLuúčast: 10%, max. 10 000 Kč

Na úhradu vš ech pojistných události nastaLých z tohoto pvripojiš těn{  během  jednoho   po].istného  roku   poskytne

pojistitel pojistné plnění v souhrnu maxi.máLně do výš e sublimitu sjednaného pro toto přtpojtš těn{.

1.3  Územh{ pLatnost

Pojiš těn{ se sjednává s územn{ pLatnosti: územ{ České repubLiky.
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1A  Z`/láš tn{ smLu`rn{ ujednán{ vztahujíc{ se k poflš těn{ odpovědnosti za újmu

Ujednává se, že pojtš těnt odpovědnosti za újmu způsobenou m žwotě, zdra\Á nebo věcech děti se sjednává bez
spoluúčasti.

ČLÁNEK 4.
ZvLáš tnt ůdate a ulednánt

Pro mobiLn{ eLektronická zař{zent (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidLe) je mtstem pojiš těn{ územt  České
republiky, nen{+t touto pojtstnou smLouvou sjednána š irš { územnt pLatnost.

V  případě    krádeže    pojiš těných    předmětů    umtstěných   ve   výloze    poskytne    pojistttel   pojístné   plněnt   za

předpokLadu,    že    překonán{    překážlq/    spočtvaLo    v    rozbit{    skLa    výlohy,    překonán{    jejtho    uzamčen{     nebo
konstrukčního    upevněnt    skla    výlohy.    Konstrukčním    upevněním    se    rozumt    obttžně     rozebtrateLné     nebo
nerozebtratelné pevné spojent pojtš těné věct se stavbou. Za   nerozebtratelné  je   považováno  takové   spojent,  kdy

pojtš těnou věc neLze  odciztt   bez  jeho  destrukčntho   naruš ent.  Za   obt{žně   rozebtratelné  je   považováno   pouze
takové spojení, k jehož rozebrán{ je nutno použtt minimáLně ručntho nářadL

V případě krádeže z  výlohy   nebo  z  vitrtny  čt  puLtu,   které  jsou   umtstěny  uvnitř  provozovny  pojtš těného,   kde

překonánt překážlq/ spoč{vaLo v rozbit{ jejich skla nebo  v  překonán{  jejich   zámku,   posk\ftne   pojist`tel  pojistné
pLněnt do výš e:

>  5 % z horn{ hranLae po)Lstného pLněn{ sjednané v m{stě pojiš těn{ pro pojiš těn{ skuptny věc{,  do   které   náležely
odcizené věcl pojtš těné prott odclzení, maximáLně `rš ak 20 000 Kč, jdeLi o cenné   předměty,   věd   iiměLecké,
htstorické hebo sběrateLské liodnoty nebo eLektrontku,

'm#•#T+ř####±####+##r#ir#:á#+##doj++i;#LežÉy

Pokud je věc uměLecké, historické nebo sběrateLské hodnoty současně cenným   předmětem,   mus{  být   uložena  a
zabezpečena  tak,  aby  toto  zabezpečen{  minimáLně  odpo\Ádalo   předepsanému  způsobu  zabezpečent   cenných

předmětů vypLývajtctmu z pojtstných podmtnek upravujíctch způsoby zabezpečent.

PokLadn{ systémy EET  majetkové pojiš těn{

#+ei##•GĚi;:::Í##fi°#::!::ir::ív:T:!Z:::í•ůu::::#:muÉv#já#ů#::d##eiektrontcké
Náklady m obranu proti sankci uLožené dle zákona o evidenci tržeb (EET)
V př{padě pojistné   udáLosti  na   pojtš těném   pokladntm   systému   EET  poskytne   pojistttel  také   náhradu   účelně
vy\/ynaložených nákladů na právní obranu pojiš těného prott sankci uLožené za správnt dehkt spočtvajtcí  v  poruš ent

povínnosti uložené zákonem o evidenci tržeb v důsLedku výš e uvedené pojistné udáLostL
Z pojiš těn{ bude poskytnuta náhrada účeLně \/ynaLožených nákLadů   na   obranu   pojtš těného   ve   správntm   ř{zen{  i

žL:*#á:#ůmisp#L•#t#riv#č#:#•#ůa#:::::::ů::•ás|!!#;::)'pů::í:í::Í!::
předptsy, uhrad{ pojistíteL pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázaL
Pojístitel nehrad{ náklady uvedené v tomto ujednánt,  jestLiže   byl  pojiš těný  v  souvisLosti  se  š kodnou   události[
u+nán vinným úmysLným trestným činem; pokud již tyto nál(lady uhradtl, má prott pojtš těnému právo na  vrácen{
vypLacené částky.
Li úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dLe zákona o e\ddenct tržeb poskytne pojistitel poji,stné pLnění
mrna)dmálně do výš e lirnitu pojistného plněnt 50000 Kč v  souhmu    ze    vš ech    pojistných    událost{    nastaLých    v

p+ůběhujednohopojistnéhoroku.
V př{paděvzntku   nároku   na   náhradu   nákladů   na   obranu   proti  sankci  uLožené  dLe  zákona   o  evidenci  tržeb  v
souvislosti s \Áce pojístnými  udáLostmi  z  vtce   pojiš těn{  sjednaných   u   pojistitele  uvedeného  v  této  poji.stné
smlouvě, které vznikly z totožné příčtny, posk\ftne pojistiteL  m   náhradu  takových   nákLadů  v  souhrnu   ze  vš ech
takových pojistných událost{ pojistné plněnt maximálně do výš e 50 000 Kč.
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čLÁNEK 5.
údah o i)o{istnérn

1.  Pojtstné:

živelnt pojiš těnt

Roční pojistné

Pojiš těn{ pro p'riípad oddzeh{

Ročnt pojistné

Pojiš těn{ pro p'ripad vandaLismu

Roční pojistné

Pojiš těn{ strojů

Ročn{ pojtstné

Pojtš těn{ eLektronických zař{zen{

Ročnt pojtstné

Pojiš těn{ odpovědnosti za újmu  zákLadn{

Ročnt pojistné

Pojtš těn{ odpovědnosti za újmu  p'hpoiiš tění

Ročn{ pojistné

CeLkové ročn{ pq|tstné před úpravou  .........................................

Sjedr`ává se běžné pojtstné s po]tstným obdob{m 12 měs{ců.

Sleva za délku pojistného obdob{

)inásLeva/prirážka......................

CeLkem sLeva / přLrážka

Celkové ročn{ pojistné po úpravě

Pojistné za pojistné obdob{

2.  Pojistné za pojistné obdol){ je spLatné:
k 13.06.2020

BaenúĚ:Í{Pupjí:tv:tč:es.káspohteinaa.s.
Č{slo účtu: 2226222
Kócl banky: 0800
Konstantn{ symbol: 3558
VariabiLnt symboL: 8603499950

QR kód k   vyplněn{   pLatebntho   př{kazu
na pLatbu prvntho pojistného:

4 453 Kč

2 412 Kč

831  Kč

6 660 Kč

2 023 Kč

16 402 Kč

612 Kč

33 393 Kč

_5%

25%

_30%

23 375 Kč

23 375 Kč

ČLÁNEK 6.
Hláš ení š kodnúch udáLostí

Vzntl( š kodné udáLosti hLást pojistník bez zbytečného odkLadu na  ntže uvedené kontal(tní údaje:

čffiíůftžÁů•ffia:,ÉaŘ;v#te#:[nsmnceGroup
Centráln{ podatelna
Bměnská 634
L"42Modřice
TeL: 957 10S 105
wwwkoop.cz
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ČLÁNEK 7.

ProhLáš en{ Defisthm

L:::;:::;:#3::):::;::::#:"•••;:::::Í:::í:#::|:;;:•i#::=#pm#+VaL#i#a••**#J#••#hb##ůé
v neživotntm pojtš těn{ a seznámíL se s ntmi. Pojtstn{k st je vědom, že se jedná o důleži.té informace, které  mu
napomohou   porozumět  podmtnkám  sjednávaného    pojiš těnt,    obsahují    upozorněn{    na    důLeži.té    aspekty

pojiš těn{ i významná ustanovent pojistných podm{nek.

2#h##T*'pĚřĚ:#dt#?:::::::fi#i#:|:Í::::;•ř#néi#odáTst#p#lav::i:::!:::án±bos

;::;:t!::!:##ž:i#iěMú##š =Pjš fino•sti•:í:::s•:::::::#stÉL•as##kya#•+m#ha
dalš t podmtnlq/ pojiš těn{ a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3.   Pojistntk prohlaš uje, že má pojtstný zájem na pojiš těn{ pojiš těného, pokud je osobou od něj odltš nou.

4.   Pojistntk potvrzuje,  že  adresa  jeho  trvalého   pob\ftu/bydliš tě  či  sídLa   a   kontakty  elektronické  komunikace
uvedené v této pojistné smLouvě jsou aktuáLnt,  a   souhLast,  aby  tyto   údaje   byLy  v  přtpadě  jejich   rozporu   s

jinými úda]t uvedenýmt v dř{ve uzavřených pojtstných smlouvách, ve kterých je pojistn{kem nebo pojtš těným,

##ii#mi{i•tiJR::::::;thp.mí:;!::)úE•ů#i•n#••#•#S#:úépTmti.:dY
době trvánt této pojistné smLouvy.

5.   Pojistník prohlaš uje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zá]mu pojiš těné touto pojistnou   smlouvou   nejsou
k  datu   uzavření  smLouvy  pojiš těny  proti  stejným   nebezpečím   u  jiného  pojistiteLe,   pokud   nen{  v  čLánku
Zvláš tní údaje a ujednán•' této smlouvy výslovně uvedeno jtnak.

6%ku##v:::;:::á#*T#jgn.€#:bkwp:í:;;:\ásri#ítdí#sTff::;%#st•#::::ůůsů
jejtmu   uveřejněnt  v  rozsahu,  způsobem   a    ve    lhůtách    stanovených    cttovaným    zákonem.   To    nezbavuje
pojisttteLe práva, aby smLouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistntk souhlaš i. Pokud je   pojistník  odliš ný

::;::::=::::=::::t=:::=:Íí:;=::::::_:::::::;:::::::::::;:::_::i::::=::=::=,:::::i:i.:::::=:=:.:::=:::::::::;:::=:=:=,::=:i::=,:::::=:=:,:=:i::=::=::=::i:=

•##m:::;:::;;#o#g•gLjm±pwáa##zn:j:r#í„::S•t#ntpT+od#
ČLÁNEK 8.

ZDraco`únf osobních údatů

1.  V následujtc{ části jsou uvedeny zákLadn{ informace o zpracován{ Vaš ich   osobních   údajů.  Tyto  informace   se
na Vás uplatnt, pokud jste fyzickou  osobou.  Více .informací,  včetně  způsobu   odvolánt  souhlasu,  možnosti

podání  nárnitky  v  př{padě  zpracován{  m   zákLadě  oprávněného  zájmu,   práva   na   přístup    a    dalš {ch    práv,
naleznete  v  dokumentu   lnformace  o  zpracován{  osobntch   úda]ů  v  neži.votntm   pcijtš tění,   který   je    trvaLe
dostupný m webové stránce www.koop.cz v sekci D pojiš •ovně Kooperativa".

2.  SouhLas se zpracovántm osobních údajů pro účely marketingu
Pojistitel bude s Vaš tm souhlasem zpracovávat Vaš e idehtlffl(ačn( a kohtaktn{ údaje, údaje pro oceněn{ riztka

##•ů•#an##ko##Í:í#:T#iaet:i:,=#e#iprostředky,
b)    zpraco\Íánt  Vaš ich   osobntch   údajů   nad   ráme€   oprávněného   zájmu   pojisttteLe   za   účeh=m  vyhodnocen{

Vaš ich  potřeb a zastlán{ reLevantnějš tch  nabtdek (jedná   se   o   některé   případy   sLedovánt  Vaš eho   chovánt,

spojovánt osobních údajů shromážděných pro odLiš né účely, použiti pokročiLých amlytických technilo.
Tento souhLas je dobrovoLný, pLati po dobu neurčitou, můžete jej vš ak kdykoltv odvolat. V př{padě, že   souhLas
neuděl{te nebo jej odvoláte, nebudou Vám zastLány nabídky třetich stran a  některé nabtdky pojístitele   riebude
možné pLně přizpůsobit vaš im   potřebám.   Máte  také   právo   kdykoliv   požadovat   př{stup   ke  svým   osobním
údajům.
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Pojistnft:

t  ] SOUHLASÍM               Dq l\lESOUHLASÍM

3.  Informace o zpracování osobních údajů bez Vaš eho souhLasu

3.1.  Zpraco`/án{ pro účeLy pLněn{ smLomq/ a oprá`/něných zá]mů pojtsttteLe
Pojistntk bere na vědomt, že  jeho  identiftkačnt  a  kontaktn{  údaje,  údaje  pro  oceněn{  rizika  při  vstupu  do

3íjř:izilyíÉít,ioLac#L#uT#c###J'pLntpňÉtehostidopojiš tění,správya
ukončen{ pojistné smlouvy  a   likvidace   pojistných   udáLostt,   když  v  těchto   př{padech  jde   o  zpracovánt

b,:=#•;2:ů#=+á=+t#áaveníaphěnísmLuvníchvztahůspojistníkem'zajiš těníasoupojiš těnt,
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právntch nároků pojistitele a pre\/ence a  odhaLovánt  pojtstných

podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto přtpadech jde o zpracován{ zaLožené m základě
oprá`/něných zájmů pojistiteti!. Proti takovému zpracování máte právo kdyl(oli podat námitku, která   může
b\ft uplatně" způsobem uvedeným v lnformactch o zpracovánt osobntch údajů v neživotntm pojiš těnL

3.2.  Zpraco`/án{ pro ůčeLy pLněn{ zákonné povinnosti
Pojistntk bere na vědom{, že jeho identiftkačnt a   kontaktn{  údaje  a   údaje   pro  oceněnt  rizika   přt  \/stupu   do

33#:3#Í#•ů#í:#ůg##o###pffirová#+#+#lchst#naHZáko"
3.3.  Zpracován{ pro účety přímého marketihgu

Pojistnft bere m vědomí, že jeho identiftkačn{ a kontaktnt údaje a údaje  o  využ{vání  služeb  může  pojtstitel
také zpracovávat na zákLadě jeho oprá`/něného zájmu pro účeLy zastlánt svých   rel(larnních   sděLen{  a   nabízen{

:#lne*bo#•ii#:i!áu,*eb#o#t#:##\=ií:lá:#?:á#mti*::ů#%::#e.emalL,př"socúLnt
*#ef#ELTLjfie#k±hr::í;[=:í#•e#tt3#jhffiLtkupokudstnephBte,abyvás

4.  Po`dnnost po]tstn{ka tnformovat třet{ osoby
Pojistník se zavazuje tnformovat každého   pojiš těného,  jenž  je   osobou   odliš nou   od   pojistntka,   a   př{padné
dalš í osoby, které uvedL v pojistné smLouvě, o zpracován{ jejich osobních údajů.

5.  Ihforrriace o zpraco`/án{ osobntch údajů zást.ipce pojistn{ka
Zástupce   právnické   osoby,  zákonný  zástupce   nebo  jiná   osoba   oprávněná  zastupovat  pojistníka    bere    m
vědomt, že jejt identiftkačn{ a kontaktn{ údaje pojistitel zpracovává m zákLadě oprávněného zájmu pro     účeLy
kalkuLace, ná\/rhu a   uzavření   pojistné   smLouvy,   správy  a   ukončen{   pojistné   smlouvy,   likvidace  pojistných
udáLostí, zajtš tění a soupojiš těnt, ochrany   právntch   nároků   pojistitele  a   prevence   a  odhaLován{  pojistných

podvodů a jiných protiprávntch jednání.   Proti  takovému   zpracován{  má   taková   osoba   právo   kdykoLi  podat
námitku,   která   může   být  upLatněna   způsobem   u\Íedeným  v  lnformactch   o  zpracován{  osobn{ch   údajů    v
neživotnh pojiš těú
Zpraco`/án{ pro účely pLnění zákonné povinnosti
Zástupce   právnické  osoby,  zákonný  zástupce   nebo  jiná   osoba   oprávněná  zastupovat   pojistntka    bere    na

##•iií•*3##:#l:ES#á#i#ak##í*#ů;:rés•br•:n::š #děri
mezinárodntch sankcí.

6.   Podptsem pojistné smLouvy potvrzujete, že jste se  důkladně   seznámiL  se   smysLem   a   obsahem   souhlasu   se
zpracovántm osobních údajů a že jste se před jejích udělen{m seznárniL s dokumentem lnformace                      o

žg=#:##ůííi#í=ř#F,+ffi'zúq#asdobi::tz##ti;s5i#ú#daj##ůžb#hLe:m
odvolánt souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náležt.

+

ČLÁNEK 9.
Zá`rěrečná iista noven{

1.   Návrh pojistitele ma   uzavřen{  pojistné  smLouvy  (dáLe  jen  .nabtdkan)   must   b\ft  pojistntkem   přijat  ve   Lhůtě
stanovené pojistitelem, a nent+i taková Lhůta stanove"a, pak do  jednoho  městce  ode  dne  doručent  mbídky

pojistntko\d. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nab{dky se nepovažuje za její přtjett, a to ani v  případě,
že se takovou odchylkou podstatně nemění podm{nky nabtdky.
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2.   Pojtstítel neposkytne pojtstné pLnění ant jiné plněn{ či službu z pojtstné smLouvy v rozsahu, v jakém by takové

plněn{ nebo sLužba   znamenaly   poruš en{   meztnárodntch   sankct,   obchodntch   nebo   ekonomických   sankc{   či
fi nančntch embarg, vyhláš ených za účelem udržent nebo obnovení mezinárodního mtru, bezpečnosti, ochrany

#•:#::':Lj#c:Jš j:ja#P##Eůéza#°astnékaLi#stDápůraí:rjzgg:#••#nk#tů
amerických za předpokLadu, že neodporujt sankctm a embargům uvedeným v předchozt větě.

3.   Pojistná   smLouva  je  vyhotovena  ve   2  stejnopisech.   Pojistntk  obdrž{  1   stejnopts,   pojistitel  si  ponechá   1
stejnopís.

ČLÁNEK 10.
UPOZORl\lĚl\lí FDIISTITELE DLE « 2789 ZÁKol\lA č. 89/2012 Sb.. 0lčANSKÉllo ZÁltor\líl(U

Ve smysLu § 2789 zákom č. 89/2012 Sb„ občarukého zákoníku, je   konstatováno,  že   při  uzavírán{  této   pojistné
smLouvy nebyly shledány žádné nesrovnalostt mezt požadavky kltenta a nabízeným pojiš těntm.  V  případě,   že   ke

#j:#ei##p#oL•#j#"L::s;:;:::::1::::i::::i:=jh;,::í::::;::#•:p=::ntzpncováripoůé

Pojistná smLouva uzavřena dne: 12.6.2020

]méno, p'rijmení/název zástupce po]`istiteLe (z{skateLe): Ludmi.La DOLežaLová
Za městnanec pojistítele
Ztskatelské č{slo: 21036  .
Telefonn{ č{sLo: 776833981
EmatHdoiezaL°Va@k°°;Z2Gm

,.`     .    .^.,<.'Podpts zástupce pojtstitele (z{skateLe)

ďa
Kooperativ] poHo`/m, a.s.,

Vienna lnsurance Group

Kanceůř Tfebtč

mLavská brána V8
674 01   Třeb{Č

S

MATEŘs«Á  ŠttoLA  m[Blc,  uj.  6.KRuŽM

„opgř;S3E2:k2:`;!i#°ig§;;!;iagc5°„4:
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ZvLáš tnt smLLwn{ ujednán{ k pojiš tění odpovědnosti za újmu ZSU500/17

Tato zvláš tn{ smluvn{ ujednánt (dále jen nzsu") jsou nedtlnou součásti pojistné smLouvy.
V   př{padě,  že  je  jakékoli  ustanoven{  těchto  ZSU   v  rozporu   s   ustanoven{m   poji.stné   smlouvy,   má    přednost

pvri.sLuš né ustanoven{ pojistné smLouvy. Nejsouli  ustanovení  pojistné   smlouvy  a  těchto  ZSU  v   rozporu,   pLati
ustanoven{ pojtstné smlouvy i ZSU zároveň.
V př{padě, že je jakékoli ustanoven{ pojistných   podm{nek  vztahuj{c{ch   se   k  pojiš těnt  odpovědnosti  za   újmu  v
rozporu s ustanoventm těchto  ZSU,   má   přednost   přtsLuš né   ustanoven{  ZSU.   NejsouLi  ustanovení  pojístných

podm{nek a ZSU v rozporu, pLat{ ustanoven{ pojístných podm{nek a ZSU zároveň.

ČLánek 1
DaLš { výLuky z pojiš těri

VedLe  výluk   vyp[ýva].ících   z   přísLuš ných   ustanovení   pojistných   podmínek   a    pojtstné    smlouvy    se    pojiš těn{

i)evj;i;;i!#ii":E:ijo;sj:d2:riiná;:i:j|ig:::r;opÍů:ůíeiíp:::ht!oi;i:a;ci,sc;i:zt;Éa:#tas:;:#,i:,arbůoabpooů:,hamotokáro„
drali, voz{tek seg`A/ay,  Lanových  parků,  bungee  jumptngu]   zorbingu]   potápěn{,   parasatLingu,   swoopingu,

;;j;FÍ:3::;vírn:#g:;p;Ííců:d::íj:daí;bn:g`r;k#:Íít§:p::y:c:h•:coš íÍ:kía*oe:ngev::pE:t#{ů•ec:=arha:dk,eákboanvc:{;::a:k::st`vaLůmv
obLasti vážné, Ltdové nebo dechové hudby,

P);íonrnu°š sotjáknats#:::'htyLidskékůže,tatovýiukasevztahujepouzenapownnostnahraditújmuzpůsobenouna
životě nebo zdrav{ v důsledku poruš ent integrtty Lidské kůže,

0  ochranou majetku a osob a službami soukromÝch detektivů,

tčsi:něonsá•eangsek:tuuMpnroáscá,'
D  homtckou čLnnost{ a činností prováděnou horntckým způsobem. ražbou turieLů a š toL,
m)  výrobou,      opravami,      úpravami,      přepravou,      nákupem,      prodejem,      půjčován{m,      uschováván{m        a

znehodnocován{m zbran{ a bezpečnostn{ho materiáLu.

ČLánek 2
Dalš { výLuky z pojtš těn{ odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrot)ku a vadou práce po předán{

VedLe  výLuk  vypLývajtctch   z   p'risluš ných   ustanovent  pojtstné   smLouvy   a    pojistných    podmtnek    se    pojíš těn{

odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vaclou práce  po   předání  nevztahuje   na   povtnnost  nahradit

:}m#szi:%Sk:b;rno°i:kvt:::rskL:itstt:Lkčú   anaLytické,    testovac{,    poradenské,    konzultačnL    účetní,    PLánovac{.
vyměřovac{ nebo zaměřovact výzkumné. překLadateLské a jakékoli duš evní tvůrč{ činnosti,

b)  výsledky zkuš ební, kontrolnt a revizn{ člnnosti, s výjimkou zkouš ek, kontroL a   re\Ází  elektrických,   pLynových,
hastc{ch,  tLakových   nebo  zdvihac{ch   zařúen{,   zařtzen{  sLoužíc{ch   k    vytápěnt    nebo    chLazent    a    určených
technických zařízen{ v provozu,

c)  zastupován{m, zprostředkovateLskou činnost{, správou majetku a jinýcli ftnančh{ch hodnot,

:):#|:eš n:o:u:?mssootu#n:t:á;;i:;!:užkáoá,Tkna.:pioh:r:afně:vs:tina%kdsuantáae:n:o::brEna:Ěinom=nžk::,s',§:3tsé,Lddeil|e:ýcúh,mku

ochraně majetku a osob,
f)   obchodem s Léčlvy, s výjimkou obchodu s volně prodejnýmt Léčtvými p'ripravky mi.mo lékárny,

P)  :::5:::::::: ::L:#:::nvýecthe:n:;:{ripoévĚ:ich  zařízen{,  organizovántm   sportovn{  činnostt]   poskytován{m

í)pt:o•#::{°#ec:LŠ#:E{;:#°psr?Ě?Vántmk°Smetickýchimasénkých,rekondičnftharegeneračn{chsLužeb,
DúíEe:j;oí::dte;e•:ov:zř:e:h•;e::y;c#:mo::áoL:oá,::•ě:::Tt,J#z:#"Pá::esj:Tp::ev#c##zpvL:::#t:bpu:íd
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3)  Z pojiš těnt odpovědností za újmu způsobenou vadou výrobku vznikLou spojen{m   nebo    sm{sen{m    vadného

#ít°st:tueispno?tps•nvéě#ě:'{m(UodY:#ntuoddaTr3Z:rdasct?VÍ)n#snme.b:)°žrpapc°Ě.á6nám;m„V4a)dndé;h°vy#°s#napn:hsokyt::t:
pojistného plnění pro pojiš tění odpovědnosti za újmu, maximáLně vš ak do výš e 5 000 000 Kč ze                   vš ech

3,:jj:tannýéchho #L:áskia]:ftpa:íLCš tě:t :rdůpboěvhěudn'oesdt:::°ú,::]:::#:tt)r.Oku   V   rámci   hm`tu   po]istného   piněn{

ČLánek 5
Pojiš těnt odpovědnosti za újmu vypLývaHc( z vLastntctvt, držby nebo Pného oprávnčného užtvánt nemovttosti

L);i°tk#::::v!n:°ě:`§Sír;:;:;:;ĚLíiisniT`;;SS:::r:°íi§jizío#:i:Sě§:p;?;Hiip:;:;:;jna/ií=:n;:::=obs•::Tš :rnté°hsoftnahraditu]mu

vyplývajíc{ z vlastnictv{ nebo držby pouze těch hemovttostt.  které  jsou  v  době   vzniku    š kodné    události   z

::;:::::tuosdmpL:Vuěvdonu3s;:ozáuáTeuh|:iept:j::Ěn#Enteěbneyz;epHoÍ:tit:leupvoezdee#vEéto:aotlosvt#smL::#oůí:ns::m
pvrisiuš ej{ctch.

2)}o3:,;E|ani#e:yakÉoiíunl=#;ns:tib:o:#:bt'•:t!u:|:::eo:í:ú4pt;,:ttÉt[::uei?::o:To3unk;:e:důoz,inio:L:un:;:,i:aán:at',rnake:j:éú,mu

b)     jsou  v  době  vzniku   š kodné   události  z   pojiš těn{  odpovědnosti  za   újmu   sjednaného  touto    pojistnou
smlouvou majetkově pojiš těny touto pojistnou smlouvou prciti živeLii{m pojistnÝm nebezpečím.

3)   Pojtš těnt odpovědnosti za újmu vypLývajtct z vLastntctv{ nemovi.tosti, která je v době vzni.ku š kodné udáLosti z

:::`dš :::i:dvp,oév,ě.d::,sítsi,:=sútT.uuvsějepdr:::eihvo.,tn::top.?|os',l:;nmo:ei:z'::žto:,smea:edt.khoyv,:ěp.oái:[ě2na;d•t.P:',is;lttset:
b) a c)  ZPP P600/14  vztahuje  také   na   přtpadnou  odpovědnost   pojiš těného  za   újmu  způsobenou   osobám
uvedeným v citovaných ustanoven{ch.

4)   Odchylně od čl. 2 odst. 4 p{sm. b) a c) ZPP P6CX)/14 se poji.š těnt vztahuje také  na   případnou   odpovědnost  za
š kodu, za kterou pojiš těný odpov{dá osobám uvedeným v citovaných ustanoventch.   pokud   se  jedná   o   š kodu
způsobenou na budově oprávněně už{vané poji.š těným k provozován{ činnosti, na kterou se vztahuje   pojiš těnt
odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a  pozemku k takové   budově  prisLuš ej{c{mu,  a  to
za podmtnky, že   předmětná  budova  ].e  v  době  vzniku   š kodné  udáLostt  z  po].iš těnt  odpovědnosti  za   újmu
sjednaného touto po].i.stnou smLouvou  majetkově pojiš těna u pojtstitele uvedeného v  této  pojistné   smlouvě

prott ži.veln{m pojistným nebezpečím. Z pojtš těnt v tomto rozš třeném rozsahu   poskytne   pojístitel  ze  vš ech

3#S[Tn#thuupdoá,Lt°s:#éť Zon:{iýěcnh{Vp:orůpbo::š ut!:•:°dhp°o:ě°átns::téthz°ar:,.kmuupa°#etT:r!::tn{nsvubs[::[{r):j;::t;,ánLěn:tdz:
vš ech pojistných události  vznikLých   v   průběhu   jednoho   pojistného   roku   vš ak   současně   nesm{  v  souhrnu

přesáhnout  výš i  pojístné   částky  sjednané    pro    majetkové    pojiš těnt    předmětné    budovy    proti   ži.veLntm
pojistným nebezpečtm u pojistitele uvedeného v této pojistné smLouvě.
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4@
Kooperativa

®  pojiš •ovna

Čtslo po)istné  smlouvy

8603499950

Kooperativa  pojiš tovna,  a.s., Vienna  lnsurance Group,  se  sídLem  Pobřežn{ 665/21,  18600  Praha  8,

IČO: 47116617,  zapsaná v obchodním  re).stříku  u  Městského  soudu v Praze,  sp. zn.  81897 (dále jen  .Kooperativa`).

®  Zástupce pojiš •ovny

Zaměstnanec:
Z{skateLské  čts Lo:

TttuL, jméno,  příjmení.

21036
LudmtLa DOLežaLová

Zaměstnanec je odměňován mzdou, jejtž mottvačnt sLožka je ovLi.vněna mtmo jtné kvali.tou jtm poskytovaných  služeb t jeho

obchodním  výkonem.

®  KLient

Název

IČO

Adresa  stdla

JVLat®řská š koLa Třeb{č, uLokružnt.   Emall

pří§pěvková organtzace
70940223
0k"žnt 962/13, 674 01 Třebtč

®  Potřeby a požadavky kLienta

Mobi_l

Kli.ent sí přeje  sjednat pojLš těnt podnikateLských  ri.zi.k  v rozsahu:

M{sto pojtš těnt č.1: Okružnt 962/13, 674 01 Treb{č,  Borovtna

Vlastní  movi.té zavrizení a  vybavení s  horní hran`cí plněn{ 4 469 226  Kč

Mobilnt eLektronická zaYrizeni  do 100 000 Kč s horn{ hrantcí plněn{ 100 000 Kč

Cenné  předměty a finančnt prostředky s horní hranic{ plněnt 30 000 Kč

MovLté  ob]ekty Vodovodnt nebezpečt

Movi.té  ob]ekty Vandal`smus

po]iš těn{  STRO]Ů

po]`š těnt  ELEKmoNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

Dále  st přeje  sjednat:

pojiš těn{ ODPOVĚDNOSTI  ZA  Ú]MU

přTpojiš těn{ odpovědnosti za  nemajetkovou  ú]mu

pYripo)iš těn{ nákladů  zdravotnt po]tš tovny a  regresů orgánů  nemocenského  pojiš těnt (ve vztahu  k zaměstnancům)

®  Doporučeh{ pro kLienta

S  ohledem  na  požadavky klienta  mu  cloporuču]i  sjednat  pojiš těnt takto:

Mtsto  po)iš těnt č.1:  Okružnt 962/13,  674  011Tebtč,  Borovi.na

VLastnt movité zařízen• a vybaven{ s  hornt hran`ct plněn{ 4 469 226  Kč

MobiLn{ elektroni.cká  zaYrizent   do  100  000  Kč  s  hornt  hramc{  pLněn{ 100  000  Kč

Cenné  předměty a  fi.nančn{ prostředky s  horní hrani.ct pLnění 30  000  Kč

Movi.té  objekty Vodovodnt nebezpečí

Movi.té  objekty VandaL`smus

po)tš těnt STRO]Ů

po)tš těnt ELEK"ONICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

A  clále:

po]iš těnt ODPOVĚDNOSTI  ZA  Ú]MU

připo]tš tění odpovědnostt za  nemajetkovou  ú)mu

p'rLpo]iš těn{ nákLadů  zdravotn{ poj`š •ovny a  regresů orgánů  nemocenského  po)`Štění (ve vztahu  k zaměstnancům)

KLientovi bylo  nabtdnuto  s)ednat  dáLe tato  po)tš těn{ a  připojiš těnt,  která  si kli.ent  přes  doporučen{ rozhodl nesjednat:
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>  doplňkové žívelnt pojiš těn{ protT po)tstnému  nebezpeč{ POVODEŇ  NEBO  ZÁPLAVA  (mLmo  m{st pojTš tění v zápLavové

zóně  IV.)

•  doplňkové žtveln{ pc>]lš těn{ prott pojtstným  nebezpečtm VICHŘICE NEB0  KRUPOBrrí,  SESUV, ZEMĚTŘESENÍ  a TÍHA

SNĚHU  NEBO  NÁMF{AZY

•  pojtš těnt SKEL

>  pojiš těn{ VĚCÍ  BĚHEM  SILNIČNÍ  DOPRAVY

>  po)i.š těnt prot` LOUPEŽI  PŘEPRAVOVANÝCH  PENĚZ  NEBO  CENIN

>  po)tš těnt pro  PŘÍPAD  PŘERUŠENÍ  PROVOZU

>  poji.š těnt ZPRONEVĚFW

>  př`pojiš tění odpovědnostt za  čtstou finančn{  š kodu

•  připojiš těn{ odpovědnosti za  újmu  způsobenou  na  movi.té věci,  kterou  pojtš těný  převzal za  účeLem  proveden{ objednané

čtnnosti.,  nebci na  movtté věct nebc> zvířeti.,  které  pojíš těný oprávněně  užívá

>  zvýš en{  Li.mítu  po).tstného  plnění pro odpovědnost za  újmu  způsobenou  požárem

>  př`pojiš tění odpovědnostt z výkonu  veřejné  sLužby

>  zvýš ent Limttu  pojistného  plněnt pro odpovědnost z  provozu  pracovního  stroje

0  Dodatečné informace o jednán{

Tento  dokument  sloužt  k  zaznamenánt  tnformact  o  zástupct  pojiš tovny  a  jtm  poskytovaném  doporučen{  klientovi.,  zda  si  má  pojiš těn{

sjednat  či  mkolív a jak  má  být  nastaveno.  Doporučen{ }e  poskytováno  v dostatečném  předstihu  před  uzavřen{m  po]tstné  smLouvy a  vycház{

z údajů, které o sobě kLient sděltl. Zástupce  pojiš tovny vyzval khenta, aby si tento záznam  před  uzavřením smlouvy pečlivě  přečetL a  ujistil

se, že skutečně odpov{dá tomu, jak jednánt prob{halo.

Kli.ent  prohlaš uje,  že  se  před  uzavřentm  pojistné  smlouvy seznámi.l s obsahem  tohoto záznamu  z )eclnánt a  potvrzu]e, a  že tento

záznam  věrně  zachycuje  průběh  jednánt a i.nformace v  něm obsažené jsou  pravdivé a  úpLné.

Dne: U. 06. 2020

Podpis zástupce  pojiš tovny

`:.:::i::.::::í:==T::=

.,Ai:rt.úl,,;  Ó,`L..       II,t,,,U,  Úi.   l.,^`WÚ4!\íl

př;s7%:kvrkóož;ní jáŘ%!'Báz,ač„       ®

lc:  70940223.  tel.:  568  853  045
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