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Pojištěníodpovědnostiza škodu

L Úvodní ustanovení

L'i Pojiýčnisjeúranétoutopojistnouýnlouvous. iidi Všeobcúýňipojis(nýúip odĎiilani
Pfu PojišlčnÓidpov.d.oŠtiz!

škodu VPPos 2005 (dilc
.icn

.Vl,PoS ')
l Doplňkoyými |ojlstnýnrj

podnrin*!ňi!o poji$čníobc.nó odlo!čdlosli 71

škodupodnikat.]canruf iyshrDP|P2005(di l cj cn ''DIPP '' ) 'k le léjsonn.dí lmUsoučás li tétosmlout )Poi l íníkl jntDpro .

lrlašuiež. ef s uvedcnýmip o]úlnýúi0odlnhk!fui seznán'l a podpiýú t.to snlouvyř piiiin:t'

1.2.Pojišiě'ý

|o]Ňtlnýin z lito snlouvyj. trojist]lik

2. Pojlště'ý předměl či..osti

2'I PojištčnŇi sjcdná!á !ÍrlřiDld odNvčdnostiz' ikodu !Žúiklo!jií.nuvv souýis|ostiŠčinÍÓstmui Ýcdcn)|rj!c ýyI|str

zoLrchodnihoEjíiiku vedenihol!'lšý\kýlný [dcm v Ph2.. oddiIc. !loŽk'6]992,

2.2,Po]lšlŮnsi esj.dtnvá j pro 'iíFd od|o!Ůdnoýi a ||Ódu 4ůsobrÓu Pojlš'čnýnj.rko |ronajimatelennellovl1ostlv rc,.

ý|l. ||eÚ nc!yž!dujeŽ ivnoslensliéoprj\|ěni'

3. RoŽs61 p.llštěÍ'' pojtštění !€bezP€čí

]'l tojitt.'í !c ij..lniváI)Í] trojis1n|ncbczp.čilvcdcná v čl'nk! 2 DPPP (Í)ojišLěvnzi ']rl.dniú lÓ,Š u)'

3'2. Paleely pojišt.'i v z{tlldĎia roxalu:

Pojlš(čnvi 'tldd.nn .o7 hL1sesjcdllvi ! l1nitenplljoŤll 10000000''Kč

Po]lšlúnvi7.kladnim ruzsnill's ťsiťdúvó ! ú?.ňniúro2sahefu Česká rcpubllku

P.liý.n' v zjkl3dnímr czsahlIý sj.dnáýás. Š!.fuúč.íi 5000'Kč

]']' Nadránr.c pojiŠtční7vákladníntro^ahuý 'ojiŠlč!s.j.dúi!á tóžv lozsahulčch1od.loŽek:

3'3.l' Doložlá v70 ?ojiŠtě'i odpovědlosti za škod! @ik]ou ji'a} Dežm ?nnvI' poškoeníň, aiče.Jň nebo pobře-

šoýádm v&i (čistéfiMčnI škody)

odchylnčod čl.: bod! 1 DPPP seu]ednáýáŽ' epojištěÍsi e vzrlhuje.a odpo!&tnostza štoduýŽnikloudetj Ósobč]bak ncž

ú'azc|nndD jiuÍn lroškoz.!í! zdúvílétoosoby,p ošlro7ci|I' 7l]ócnín rcljo lohicšolin in Ýčc]k' terou má l.l. osobdýc

vldsluiclvÍnobo v !Žiýánj'

PřcdFk|ad.m v7nik! $áý! n.||něn] ŽpojiněniVlozslhu1olro1ou,jcJn.lnijc.Žcke valiLu škoLly(škodn.události)došlo!

dobétNánj Pojištčn!isotr'isloýispoiišlčlouči|rnoýiúebov/úyzlé1očinnostivyplývaji.ínri

Po]]š(čnsjc však neÝzt'htlc n' odpovédnoszta škoduvhik|ou prodlenínse sllnčíímsnnuvnipovilnosti. Dale 5. po

jiíčni n.lztlhujc n! odpoi.ÚLlnoýza scbodekna iinNčníchhodnotá.h,lc,jicbžsprávoÚbyl Njištěný |ověicn. a úaod!o'

\ 'dMq
/ . k .d '.\ l,n Inrf inb, t .l { J r ...c .r .n .rnpr ,p )

PojlŠtčsn.i rc$ěŽncvŤahjc n'odpovčdnostza škoduzpůsobenoP! ojištěnýn
jato čl.ncmpi€dstavelstva či dozo.čiBdy

lakékoli!obchodnispolečDostl'

Po]iíěni ! rozsalr lélodo]ožkys . sjednivi v ránci lnDjful lnčl
j
sj..&nčno lfu loj išlčin! 7rilhdnímrozsah!'

Po]išt.uiv |ozs!h| (ótodoloŽkyr sjednáváse$'blifuneB phrč|iv.ťŠ' ]0000o..Kč

lo']išl.niv rc7salru1úodoloŽkysc s]odnávás úzennínrcZsalrcň ČeskárepubLlka

}.|išl.|j v ro7slhu létodo]ožkyý sjcdnávi s spoluúčďtvi e !ýši J 000' K.

] 3'2. DoloŽk! V?2 Pojiště!í odpovědíosti 2 škoduná yčcechu.áveýcb pojištěnýn

odchlhJ od ú|ó bodu l piýn. g) vPPos se ujedniÝá. žepojišénísevzl.huJená odpověduoía šk0dun! lJťcch, klcró

pujišičný užívá.

]'ojiíoi sc v.akncvz-lahL|jcnšanodyvznikl. ol]oticbcnín,nadmčný'noc.ha.i.ký'n 7atižcii'!. chyb|ouobs]ulou

P u i i i . ' , d l . r . - J ' r ' : n . . . . j ' , r i . l ( f u rr ! { ' . r i . . .N . .

Pojišténvi lo7.sahutóbdotož ' scsj.dnáYáv ríÚci lilnil|'plnčnisjťdnÍléhoploPo]išlčl nZiúk|ddninr.ozsahu'

Pojiit&i v ro^alu tétodoložky5csjedoávás. slblítrlt.'' plnčliVe!ýši 500000.. Kč

Poj61lliv loAáhu lao doloŽkyý sjednúvís nzenr'i.r lozs]ncm ccsklrepub|ik!

Pojiilini V ro7slhulóo doložkysc sj.dnúÝls' c spolulč$ti vc !ýši 5 000'. Kč

3.3'3' DÓlÓž,]Ó v79 Pojiště n'nndy nák]adůlé.aí lanaloŽcných zdFvotnl pojjšťos& ná3led|.Ř pÉc.Eilo úm ebÓ

nemoci povolání

oddry|ni od vlPos . DPPP se uj.. ivá,ž. $iiíéni sc vztahu.jicnanáhmdunákladůIóčcn'vylalože!ýchzdravotl]ipojiŠ-

ťovnouna zd|Jvohi péčiVe pro\pč.L2auštjlancepojišlĚn.hov di|nedlu 2aviÍěnéboprÓlipnivnihojedníti pojiíčného

pojjš(čn připldy. pn.ovni povolári'Tolo ťí !š.k vztJhujcJenna |dy.! odpo!édDos2t! úrÚ íeboneÍoc 2 ke k(eďfu se tá

||.dy n. Zdmlo|ni |.či Ytižoul.c !7ulrLÚc zákolni t.J'il.ni odlo!Údnoýi amčshÍlatclc za škodupři praco\nÍ! urazu
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ncbou.Noci 2 povoláíi.2l předpo ad!. Žt ý dobérNi|li poji\Úni došlot pra€ovniJÚu.!azl nebobyla 2jiš|ěDáÍ.ňoc 2 Í)o.
vulilni

lojišLÓllv lozsahulétodolÓžkyses]edniváý 'áňc i lllíifu p|N!íls jcdnábéhpÓlopojištěli v ziklddnifi ÍÓŽsah!

PÓjiŠlčvnNi zsl|rutitodok}Žksy. sj..lDáv!s. sublinrncmPhěnivcÝýŠi 5 000000.K- č

PojiŠtÚtvrÍfuzŠruťtodoložkyse ŠJ€dDívás('zenn 'Ílozsahcnr Česká republika

Pojišlčn!írozŠihulé|odoložkysc sjedb1váscspolNčÚstívc výši 500{..Kč

3.4' odc|'ylně od článkú|0 bÓdo l vPPos sc !jedná!Á, žez'cllí!ňo!..l 'ák'ady !a '.hníi á!ot! nebÓ Ždí.ví osob u-

bÉdipojiŠlbvnÍncjvýšedoj0 %lnlilu ncbosub|it Ťilu pojiýniho Plnéíis jedÍ.ného\ .pojishó snnouvčPrc Pojislnén.b.Ž.

')cči.ltcíjho sc achÍaňov.ci fti}lady tý-taji.

4.Potk.néz. |úrotur{poii!$ó !€!.4ed|

4'|' Podklddť'ÍPlÓ výpm€t pojistné}oprc pojišÉnvi 7nrludni'nrcz^sahjuc výšcío.!]íclpíjnů pojištčDéhkot'eló jsou

p'cd'nčlcn dančŽ přijmu' sa2bapÓjisméhoči.I0'78897yo' flijhy' ktcýh pojišrčndýoúh! Ý loístén Í@., r.sp' tlcé

předpoklk|d..ini 29 28l 00o'.Kč zú.toYánipojist!čhosc ncPloqidi'

Pojistni pro po]išlčnvl Žíkladún rÓzŠahí! adalšlpÓjislíý rck budcst!ÍoÝenona zikladč.kh'álíí ýýšePtijthl FojištéíóhÓ.

za ljDlo účcl.'nje pojiíčnýpoÝn'o' zaslalpojišťovnčŇjPozdčji 2 měsi.epled konccmpo]ish'ého.oku ak(L'ó|núí dajc

4.2. Přehled ujislného m lštč^vi zákl.djúm lozsqhu a Btčnl! rczsalludoloŽek:

mllúkn č. oihíná m-hr' u'řl 10 mm" \ Kč'

PÓlištéli odoÓvčdnoíi z škod! v zákhdnl'n lozsahu 23t02.-

2

l

doložka

doložka

V71)

V7: 4

| 264.-

215,-

doložka V79 ' _l.~

.j.dná sco rcčnipojishé

RÓčniPojisrnézú!š<hnúpoj'íná íebc7-!..isjcdnanátímloFl iíénimčini26ó]8.. Kč'

5.Polbfu. dobr ! doD. tnÁíí poji.fué.b|o!vy

Pojišlč sesjcd'óvá nó dobÚjédnÓhop.jřutéhoroku'počínájdcncm |6. 8' 20|3' \,esmysluz&ona č'37l20o4sb'' o pojiý

tnésn'|o(vča o mčně 9ouviseji.ícbzátonú'v Platnémaěni' s. ujcdnává'žeuPtynutimdobx !a ktcrou bylo pojištěÍi

sjcdninop. ojiŠ|čnlnezanl ilkloádlužuj*e zastc'inýoPhodnlnck@ dalšipojis''tÍýokp' okudpojisn]ikncboPojišťovnn.e .

sdělidnlhém!úč.íniksumlouYyu.jmé.čšcsi|ýdůplcdup|yt|ltidpojistnóhrooku'žen! dalšíútrÝánlpojiŠlěÍn.lňí

zájc'nDatumo bnovfje sta.oÝennaló s kaŽdého.otuP'roÚÓdy tohotopoji&ěnijeposledÍindnempojhtnóhlookud.n

v n)...kl €rý lřcd.hózIdniv D&dq]ujicíknaleDdáňú!moc.,kGď sedDema něícen slrodujse PNnímdnc'' Pojishého

lolu.

ó. Pojbt!é c.lk.E . l.ho 3Pl nott

6.1. Přuhlcíl néhokdaLu ló' 8' 201372 iŠlénisiudnului :ojlsxmš smlouvű:

ľuřadmf číslu nňnw pnjištčuí lmłnl pujislné v Kč

Poiiíěni odoolědnos1i 2! štodu 7(I 633,-

Celkem Kč 2óó]8-.

cc||oti Doiis|nóza Do||\mou'm|oul! zaot|nuhlenóa uDróvcnéM d.|ih|noý Doé|eĎtolálek 2óó]8..

ó.2' Ujcdnávi se' žc pojiíné bude uinzeŇ v leoin.ch 5 čáí*]ich Uvcdcnith ! rckáPifutaci tleúj. nedilnou sou!áíí této

smlo(!y. n. 'ičdpojiŠťohyč.24ó2'ió,5500v' lnabil.i symbo!5666s65ll8' ko.stantnisymbo|3 558'

ó']' odcl]y|něod č|dnkul] vPPos se uj€dnává. Žev !ÍíPad.zl'ik! tÚjišlěni z dúvodÚt]e2ap|acelipojisttrénháoIcŽiPojiŠ-

|bvnĎcelépojistnéz! Pqislný Íol.

7. zrÝěřočÍá osttlovell

Ujednú!ósc' Žc Lu(rpo,jiýnásmlouvajezáIoveĎpoiistkou

Tato$nlouv( iúývá plánoíi dnenje]i lo podpisuoběn'as'!lLlýúlistlanami

Č|ÁÍcll4 Pdistíých lodninek lto pojištčniodpo!čdnostišzak oduVPPos 2oo5seťušai nah!@jc novýmznčnjmI

Rcsml sporů

vŠcchly sÉ|ry.Ýáil.ld / Úavř.ll' Pojist.li 3.no0$, ncbo v í{|lisbsti i ni. budou roáodo!ány obecnými vécně! n'ístné

příslušným: soudy
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