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ČESKÁ

POJISTOVNA

Ceská pojišťovna a.s.

Spálená 75/16. Nové Město. 1 10 00 Praha 1. Česká republika

IČO 452 72 956

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. spisová značka B 1464

kterou zastupuje

Martin Peroutka. upisovatel senior útvaru korporátního a průmyslového pojištění a

Martina Knopová. upisovatel junior útvaru korporátního a průmyslového pojištění

(dálejen „pojišťovna?

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9. Přívoz. 702 00 Ostrava

IČO 428 64 771

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. spisová značka C 1504

Korespondenční adresaje shodná s adresou pojístníka.

kterou zastupuje

Ing. Jiří Smidák. výkonný ředitel. na základě plné moci

(dálejen ..pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č.

899-24975-19

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouvaje ve správě útvaru korporátního a průmyslového pojištění České pojišťovny a.s..

se sídlem Na Pankráci 1720 1A/123. Praha 4. PSC 140 21.

Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím společnosti ČP Distribuce s.r.o. a pana Miroslava Mrkose.

' který pojištění zprostředkoval.

Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto

pojišťovacího zprostředkovatele.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 31. 5. 2019 ke změně pojistné smlouvy.

Tímto se nahrazujejejí předchozí verze.
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3.4.1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této

pojistné smlouvy. na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními.

Pojistné podmínky. které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoříjejí přílohy:

 

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky- plný název
, , .

'
j - zkráceny nazev

 

 
'Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-O l 3’20 1 8 VPPMO-P

  
 

Pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník.

POJIŠTEÍW PŘEDMĚT ČINNOSTÍ

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či

újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve vý-

pisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. spisová značka C 1504. který je ne-

dílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ / POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu l.. 2.. 4.. 5. .6. a 7. VPPMO-P.

Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 150 000 000.- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Ceská republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 20 000: Kč

Odchylně od článku 27 bodu 6. VPPMO-P se ujednává. že pojistná plnění vyplacená ze všech Škod—

ných událostí nastalých v průběhujednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit. sublímit pojistného

plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. tj. pro pojištění v základním rozsa-

hu a v rozsahu doložek.

Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 - Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zniče-

ním, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1. VPPMO-P se ujednává. že pojištění se vztahuje na povinnosti pojiště-

ného nahradít škodu vzniklou třetí osobějinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, po—

škozením. zničením. ztrátou nebo odcizením hmotné věcí. kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v

užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je. že ke vzniku škody došlo v

době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy 2 této činnosti vyplývajícími. a to

včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti.

ib) vzniklou schodkem na finančních hodnotách.jejichž správou byl pojištěný pověřen.

c) vzniklou při obchodování s cennými papíry.

d) způsobenou pojištčným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní

společnosti nebo družstva. '

e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou Čerpání jakýchkoli dotací a grantů. nebo v souvislosti s
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organizací veřejných zakázek. zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných za-

kázkách.

í) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro urče-

ní této ceny.

Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

Odchylně od článku 24 bodu 1. písm. 'd) VPPMO-P se ujednává. že pojištění v rozsahu této doložky se

vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou. která je součástí přednáško-

vé činnosti.

Ujednává se. že pojištěni čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finanč-

ních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku.

— nastalých v důsledku montáže. umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným.

— spočívající v nákladech na montáž. umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou

za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou.

— nastalých v důsledku toho. že věc vzniklá spojením. smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem

vyrobeným pojištěným. anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného vý-

robku. je vadná.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši lO 000 000.- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši l0% min. 20 000.- Kč

3.4.2. Doložka V71 - Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním. sesou-

váním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává. že pojištění se vztahuje na povinnost

pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi. sesedáním.

sesouváním půdy. zřícením skal nebo zeminy. erozi a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100 000 000.- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10% min. 20 000.- Kč

3.4.3 Doložka V723 - Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmot-

ných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2. písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává. že pojištění se vztahuje

na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech. které pojištěný užívá. nebo na hmotných

movitých věcech převzatých pojištěným. jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

a) vzniklé opotřebením. nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou.

b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv.
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3.4.4

3.4.5

c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

d) vzniklé na letadlech nebo sponovních létajících zařízeních.

e) vzniklé na zvířatech.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000: Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10% min. 20 OOO.- Kč

Doložka V111 - Regresní náhrady

Ujednává se. že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou

na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání

pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci

pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného

zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy. kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné

plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání. za předpokladu. že v době

trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000: Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 20 OOO.- Kč

Doložka V99 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 2.2 bodu 2. a článku 24 bodu 3. písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí. a to v roz-

sahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plněníje. že v době trvání pojištění nastalajak škodná událost.

tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě ro-

zumí náhlá. nahodilá. mimořádná. částečně nebo zcela neovladatelné. časově a prostorové ohraničená

událost. která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné

smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých

v době. kdy se započalo s opatřeními) na zamezení. odstranění. neutralizování jakéhokoliv úniku. výto-

ku. šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek. látek obsažených ve směsi nebo předmětu a

chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.. o chemických látkách a chemických směsích a o

změně některých zákonů (chemický zákon). ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochá-

zí následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je. že ze škodné udá-

losti bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo

právnickým osobám odlišným od pojištěného.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3. VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v

trestním řízení. náklady řízení o náhradě škodě či újmy. náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s

mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše

sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P sc pojištění v rozsahu této doložky dále ne-

vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:
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a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky. at“ již v období války či

mimo ně.

b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření.

c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření.

d) vzniklou poškozením. zničením nebo ztrátou majetku. který je součástí přírodního nebo kultur-

ního bohatství. změnou. poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny. vyhynutím

živočišného nebo rostlinného druhu. nebo způsobením ekologické újmy.

e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy. vzduchu. ovzduší, jakéhokoliv

vodního toku nebo vodních ploch. flory nebo fauny. pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné

fyzické nebo právnické osoby.

f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších.

g) vzniklou nenáhlým. dlouhodobým. pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným

vlivem provozu na okolí. “*

h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších. nežje škodná událost.

i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněný-

mi orgány. pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému. statutárnímu orgánu ne-

bo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události.

j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu. nedostatečné nebo vadně provedené údržby.

pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému. statutárnímu zástupci nebo kom-

petentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události.

k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době. kdy nastala škodná událost. protože to tehdejší stav

vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

l) jejíž úhrady lze dosáhnout zjiného pojištění pojištěného. V případě. že by existovalo jiné pojiš-

těni. které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu. bude se toto pojištění vztahovat na tu-

to škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splat-

nou jako plnění z tohotojiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu

vzniklou na životním prostředí) má pojistník. pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5

VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost oznámit pojišťovně. že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu l písm. f) VPP-

MO—P. je pojistník. pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů. ode dne. kdy se o jejím vzniku

dozvěděl. nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní. vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené

v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).

b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté. co nastala škodná událost. na osobě odbor-

níka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vy-

pracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťov-

ny. náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000: Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Ceská republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10% min. 20 000: Kč
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4.1.

4.2.
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POJISTNÉ ZA JEDNOTLIVÁ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěné-

ho. kteréjsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0.3%0. Příjmy. kterých pojištěný dosáhl v

loňském roce. resp. které předpokládá. činí 750 000 000: Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální vý-

še příjmů pojištěného. Za tímto účelem má pojištěný povinnost zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce

před koncem pojistného roku aktuálni údaje.

Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

 

 

 

Položka č. Pojistná nebezpečí Pojistné*

l Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu 223 500.— Kč

2 Doložka v7o Finanční škody 20 600: Kč

 

Doložka V71 Vibracemi. sesedánim. sesouváním půdy. zřícením

 

 

 

) skal nebo zeminy. erozí a v důsledku poddolováni 34 900: KC

4 Doložka V723 Věci užívané a převzaté ] 300.— Kč

5 Doložka Vl l l Reeresni náhradv , zahrnuto v
* “ zakladnim rozsahu

6 Dolozka V99 POjisteni odpovednosti za skody zpusobené na 8 500: Kč    životním prostředí
 

*jedná se 0 roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 288 800.— Kč.

POJISTNÁ DOBA

Pojištění se sjednává na dobujednoho pojistného roku. počínaje dnem 31. 05. 2019.

Ve smyslu zákoníku se ujednává. že uplynutím doby. na kterou bylo pojištění sjednáno. pojištění né-

zaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok. pokud pojistník nebo pojišťovna

nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku. že na dal-

ším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum

obnovy) je stanoven na 31. 05. každého roku.

POJTSTNÉ A JEHO SPLATNOST

Přehled pojistného k datu 31. 05. 2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

 

 

 

Název pojištění l Roční pojistné

Pojištění odpovědnosti l 288 800.— Kč

Celkem „ 288 800,- Kč    

Ujednává se. že pojistné bude uhrazeno na účet pojišťovny č. 19-27661 10237/0100, variabilní symbol

8992497519. konstantní symbol 3558. vždy do 15.8. běžného roku.

Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas. stává se bez dalšího prvním dnem prodlení

sjeji úhradou splatným celéjednorázové pojistné

Dlužnc' pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upominee.

Ujednává se. že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se

sjednaným pojištěním.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pojistník dále prohlašuje. že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku

9 VPPMO-P.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údajejím uvedené u tohoto pojištění. se považují za od-

povědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika.

Pojistník svým podpisem potvrzujejejich úplnost a pravdivost.

Pojistník tímto prohlašuje. že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této

smlouvy je přijímá.

Stížnosti pojistníků. pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna

a.s.. P. 0. BOX 305. 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník. pojištěný. opráv-

něné osoby a pojišťovna nedohodnoujinak. Se stížnosti se uvedené osoby mohou obrátit i na Ceskou

národní banku. Na Příkopě 28. 1 15 03 Praha 1. kteráje orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiký.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal týto

dokumenty:

a) pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy.

b) záznam zjednání.

Tato pojistná smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech. z nichžjeden obdrží pojistník. jeden pojišťovací

zprostředkovatel a dva pojišťovna.

PŘÍLOHY

Pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ostravě. spisová značka C 1504

Záznam zjednání

 



 

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]“ dne 19.7.2019 v 06:38:40.

EPVid:WKAqlNqAIxFUSfOZecSBBA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě

oddíl G.Vvložka 1504
 

baturnvzniku azápisu: 26. září 1991

 

 

 

 

 

Spisová značka: C 1504 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma: MORYS s. r o. 7__11111 1171””1i

Šídlo: ***Křorejská 69479, Přívoz 702 00 Ostrava * if *f* 1

Identifikační číslo: 428 64 771 '1

Právní forma: Společnost s ručením omezenými "* _ *

 

Předmět podnikání:

Výroba, obchod-a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Zámečnictví nástrójářství

1 111 __ Provádění stavegjejjchzýměn a odstraňovánlňý

1 Montáž opravy, revize a zkouškyelektrickych zařízení

Projektová činnost ve výstavbě

Montáž opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Malířství lakýrnictví, natěračství

Technicko-organizační činnost v oblasti požárníochrany

 

 

 
 

 

 

 

 

Statutární orgán:

 

 

 

jednatel:

ing. PAVEL MRHAČ, dat. nar. 25. února 1962

Bukovanského 1677/40, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Den vzniku funkce: 13. listopadu 1996

Způsob jednání: 11 Společnost zastupuje jednatel samostatně v plném rozsahu. _1 1

_ , 1 Počet členů statutárního orgánu: 1

Společníci:

Společník: lng. JIŘÍ sup, dat. nar. 14. října 1960

Podolí 827/31, Muglinov, 712 00 Ostrava

Podíl: Vklad: 159 ooo,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 15%

1 _ DfUh DQŘĚJŠKIČÉHL— #111—

Spoleéhfiéfi * 1 ing. PAVEL MRHAC, dat nar. 25. února1962

Bukovanského 1677/40, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

 

 

Podíl: Vklad: 901 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 85%

Druh podílu: základní

Základní kapitál: 1 060 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 12. září 1991

Společnost se sloučila se společností MORYS, spol. s r.o.,

vedenou u obchodního rejstříku Okresního soudu v Ostravě pod

s.pis zn. 3929 která byla rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě

ze dne 17. 6. 1993 vymazána.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777odst

, 5 zákona č. 90/2012 Sb., o QbPĚQCÉÍCh společnostech a_družstvech
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CESK'A ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

POJISTOVNA NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Číslo pojistné smlouvy © [9] [E]E E1] E] E]EEEl

Pojišťovna: Ceská pojršt'oma a.s.. Spálena 75/16, I 13 34 Praha 1, Ceska 'epublíka, IC. 45272956, DIČ. CZ 699001273. zapsaná v Obchodn‘m relstr‘fw u Méstskeho soudu v Praze

oddíl B, vložka 1464

Jméno, příjmení! IMORYSS r O

|

obchodní firma

'C BBEEBBBBRWWBBBBBCBBBB

Bydliště / Sídlo
_

Korejská 894/9, 70200, Ostrava, CZE

 

 

 

 

Telefon

 

E-maíl I

Kontaktní osoba

Jméno, přijmení lng. Šmidák - výkonný ředitel v z. na základě plné moci

 

 

Telefon

   E-mail

 

Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

Příjmy firmy
Majetková Situace firmy

D Počet zaměstnanců

investiční zamer Stávající zajištění firmy Druh podnikání firmy

V pripade, Ze klient (pojistník) je odlisný od pousteneho. prohlašuje. ze ma pojistný zájem. Klient prohlašuje. 2e má pojistný zájem na pojištění odpovědnosti jiných osob z důvodu

(innosti vykonavané temito osobami nebo pro tyto osoby a v případě Škody na oojlšt'ovaném majetku ve vlastnictví jiné osoby mu hrozí přímá majetková ztrata. Tyto skutečnosti

klient na zadost pojistitele osvědčí,
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Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:

pouštění staveb
poustení odpovednosti

pojištěni odpovednosti silmdmho dopravce

pojisteni ňnandni způsobilosti dopravce

E
E

pojištění movrtych vecí - zive! pouštění profesní odpovednosti

pojištění odpovědnosti zasrlatele

pojisteni movrtých veci — cdcrzení pojištění plodin

pojištění přerušení provozu
pouštění lesních školek (i lesů

pojištění odpovědnosti drážního dopravce

pojištěni strojů
pojištěni zvrřat

pouštění přepravy zasilek

pouštění elektronických zařízení pojištění zaruk
pojištěníjednorazových akcí

pojištěni stavebně montaZních rizik pouštění finančních ztrát
pouštění členu řídicích orga'nů

B
B
B
B
B
B
K

B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

další pouštění: [

 

Specifické , _ _ _, _ ,
_ , - _

pozadavky Se zastupCI kllenta lng.Sm|dakem a Ing. Cesarem bylo pr0jednano postupne vse ve

khema' stávající PS změna příjmů na 750mil Kč, vše ostatní dle přání klienta zůstává v PS

nezménéno. Zprostředkovatel smlouvy Miroslav Mrkos bere tuto skutečnost na vědomí a

nechá zakalkulovat tuto skutečnost do změny PS. Ostatní ujednání a pojistná krytí

zůstávají na přání klienta beze změn.
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Zástupce České pojišťovny doporučuje dále sjednání těchto pojistných produktů:

pojištění stavet:
pojištění odpovědnosti

pouštění odpovednosti srlnrčmho dopravce

pojisteni profesní odpovednosti
pojisteni flnanCní způsobilosti dopravce

E
D

pouštění movitých vecí - živel

pouštění movrtych věcí - occrzeni pojisteni plodin
pousteni odpovednosti zasrlatele

. pousteni preruseni provozu
pouštění lesních školek c'r lesu

pojištění odpovědnosti drážního dopravce
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E
E
E
E
D
E

pojištění snow
pouštění zvirat

pojištění přepravy zasrlek

pouštění elektronických za?ízení
pouštění zaruk

poustenijednorazovýc'r akcí
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O
pouštění stavecne montachh rink pouštění iinandnrch ma:

pojisteni členů ladících organu

E
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D
E
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D
E
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E
E
D

další pouštění. j
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Vyplňtepodlevzoru, @EEEEEDIEEEEGSHIELDED?!NEDEEEERIIMEEDUEEUMEJEHYIEJIZIE
UU]GERBER—1

Klient souhlasí s doporučením a nema zájem. aby touto ponsmou smlouvou oyla siednána Jíné nez dopotučena DOIISlna nebezpečí.

El

 

Klient byl seznámen a převzal:

sazebník poplatku

mformace o zprostředkovatelí

příslušné popsmé podmínky

Klíent byl seznámen s tím. 2e spozřebztel má možnost lesu případný spor mímosoudne před Ceskou obchodní Inspekci \.wmucoxc

Klient předal: DF

 

 

Na základě udaíc sdéleny‘ch klíentem byl vyhotoven tento záznam z Jednání. Klient potvrzuje, Ze byly zaznamenány vsechny sdělené potřeby a požadavky a Ze mu byly zodpovězeny

všech ny jeho dotazy lasne a piesne. srozumitelnou formOu, a to před uzavřením polistné smlouvy Dále potvrzuje. že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají íím poskymutým

informacím a jeho skutečnému zameru týkajícímu se pophém’. Klíent si ,e vědom toho, ze údaíe, které benem jednání o uzavření pojístne' smlouvy zamlčel, nemohou byl v zaznamu

a v následném doporučení zohledněny, a Ze takový chyběíící udal může ovlivnít doporučení vhodného produktu. Cílem tonoto dokumentu není indívídualizovaná analýza potreb

klíenta, pouze jejlch zaznam.

. Imam-1mm
jméno zástupce Ceské poušťovny [Miroslav Mrkos | regístradni (íslo u CNB 2260649PZ

jméno podepísulícího, líší-Ií se od zastupce |
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého V datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 701027_006851, skládající se z 10 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RENÁTA KORBELOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Izracoviště: Ostrava 2

Ceská pošta, s.p. dne 09.09.2019

IHIĚÉĚÉĚĚŠŠĚĚĚIW
122036406-10826-190909142535


