Podepsaný návrh pojistné smlouvy včetně pojistných
podmínek

Pojišťovna VZP, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 271 16 913
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100

kterou zastupuje
místopředsedkyně představenstva
a
člen představenstva
(dále jen „pojišťovna“)

a
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
391 61, Opařany 121
IČ: 006 67 421
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Tábor
kterou zastupuje
, ředitelka
(dále jen „pojistník“)
uzavírají pojistnou smlouvu č. 1200159796
o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů:
• škodové živelní pojištění
•

škodové pojištění pro vandalismu
•

škodové pojištění skel

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu
1.2 této pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále
smluvními ujednáními. Ujednání v pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku a pojistných
podmínek mají přednost.
1.2.

Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky a doložky – plný název
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPP PODN P 1/18

Pojistné
podmínky –
zkrácený název
VPP PODN

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku DPP MAJ P 1/18

DPP MAJ

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku Způsoby zabezpečení
pojištěných věcí ZPP ZAB P 1/18

ZPP ZAB

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla ZPP SKL P 1/18

ZPP SKL

Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem
této smlouvy je přijímá.
Ujednává se, že v případě rozporu individuálních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě
a pojistných podmínek výše citovaných platí jako první individuální ujednání dle této pojistné
smlouvy.
1.3.

Pojištěným, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Opařany 121
391 61 Opařany
IČ: 006 67 421

1.4.

Místo pojištění (pokud není dále uvedeno jinak):
a) Pojištění se sjednává pro územní rozsah města Opařany

1.5.

Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.

1.6.

Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku se stanovuje
jako nová cena.

1.7.

Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
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2. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ
Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, DPP MAJ a dalšími ujednáními
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 6 bodu 8, písm. a) VPP PODN sjednáno pojištění
jako pojištění prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika") a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 6 bodu 8, písm. a) VPP PODN limitem plnění
prvního rizika.

2.1.

2.2.

Předmět pojištění, pojistné částky
pol. č.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

pojistná částka/
limit plnění
1. rizika ( Kč )

1

Soubor vlastních budov hal, staveb a ostatních staveb vč. stavebních
součástí, vodárenské věže, garáží, kotelny, elektro rozvodny, bazén
vč. zastřešení, altány, fontány, soubory dětských hřišť vč. vybavení.
Pojištění se nevztahuje na zpevněná nádvoří a plochy, parkoviště,
silnice, komunikace, vozovky, cesty a chodníky, jímky, studny,
kanalizace, plynofikace.
Pojištění se sjednává na novou cenu

510 000 000,-

Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro pojištěné věci specifikované v ustanovení bodu 2.1 obchodních podmínek se sjednává
pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty (v přímé souvislosti s událostmi uvedenými
v odstavcích tohoto bodu) níže uvedenými pojistnými nebezpečími (popř. vznik pojištěných
nákladů v důsledku pojištěných pojistných nebezpečí). Zároveň jsou pro jednotlivé položky
a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.
pro
pol.
č.

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

spoluúčast v Kč

1

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo
nákladu (čl. 2, bod 1 DPP MAJ)

5 000,-

1

Povodeň nebo záplava (čl. 2, bod 2, písm. a) DPP MAJ)

5 000,-

1

Vichřice nebo krupobití (čl. 2, bod 2, písm. b) DPP MAJ)
Pojištění se sjednává též pro věci na volném prostranství

5 000,-

1

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv lavin, tíha sněhu nebo
námrazy, zemětřesení
(čl. 2, bod 2, písm. d) až g) DPP MAJ)

5 000,-

Kapalina vytékající z vodovodních zařízení, zamrzání vody ve vodním
potrubí, je-li předmětem pojištění budova (čl. 2, bod 2, písm. c) DPP

5 000,-

1

MAJ)
1

Náraz vozidla, aerodynamický třesk, působení kouře, pád stromů, stožárů
nebo jiných předmětů (čl. 2, bod 2, písm. h) až k) DPP MAJ)

5 000,-

1

Atmosférické srážky (čl. 2, bod 3, písm. d) DPP MAJ)

5 000,-

Pro pojistné nebezpečí „Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu
(čl. 2, bod 1 DPP MAJ)“ se pojištění sjednává bez limitu plnění.
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2.3 Ujednání o limitech plnění
Pro věcné škody vzniklé z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce (odstavec 2.2.) níže
se ujednávají následující limity maximálního ročního plnění (limity MRP) ve smyslu čl. 6, bod 7
VPP PODN.
POJISTNÉ NEBEZPEČÍ

limit MRP v Kč

Povodeň nebo záplava

5 000 000,-

Vichřice nebo krupobití

20 000 000,-

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv lavin, tíha sněhu nebo
námrazy, zemětřesení

5 000 000,-

Kapalina vytékající z vodovodních zařízení, zamrzání vody ve vodním
potrubí

5 000 000,-

Náraz vozidla, aerodynamický třesk, působení kouře, pád stromů, stožárů
nebo jiných předmětů

10 000 000,500 000,-

Atmosférické srážky

2.4. Zvláštní ujednání
2.4.1.
Náklady na hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti
Ujednává se, že pojišťovna mimo rámec horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět
pojištění, nahradí po pojistné události okolnostem přiměřené a účelně vynaložené náklady
hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti.
Limit pojistného plnění činí pro tyto náklady 5 000 000,- Kč.
2.4.2.
Zpětné vystoupání vody
Ujednává, že se pojištění vztahuje i vodu vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v
důsledku nahromadění vod z atmosférických srážek. Pojištění se sjednává v rámci limitu
maximálního ročního plnění pro poj. nebezpečí povodeň a záplava.
2.4.3.
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu se
vztahuje i na poškození předmětů, které nemají nosnou konstrukci.
2.4.4.
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo
krupobitím se vztahuje i na předměty pojištění, které jsou umístěny na volném prostranství.
2.4.5.
Náraz dopravního prostředku řízeného pojistníkem nebo pojištěným
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nárazem
dopravního prostředku nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy byl dopravní prostředek
(osobní auto, nákladní auto, přívěs, tahač, návěs, nakladač, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný
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vozík, paletovací vozík apod.) v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem, pojištěným,
zaměstnancem nebo jinou pověřenou osobou.
2.4.6.
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na podzemní části pojištěných věcí.
2.4.7.
Ujednává se, že pojištění pro případ pádu stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na
případy, kdy tyto předměty jsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako
poškozená věc.
3. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU (ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ
VĚCI)
3.1. Pojištěné věci, pojištěné náklady, pojistné částky
Pojištění pro případ vandalismus se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, DPP MAJ, DPP
ZAB a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 6 bodu 8, písm. a) VPP PODN sjednáno pojištění
jako pojištění prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika") a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 6 bodu 8, písm. a) VPP PODN limitem plnění
prvního rizika.

3.1.1. Předmět pojištění, pojistné částky – vandalismus

3.2.

pol. č.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

pojistná částka/
limit plnění
1. rizika ( Kč )

1

Soubor vlastních budov hal, staveb a ostatních staveb vč. stavebních
součástí, vodárenské věže, garáží, kotelny, elektrorozvodny, bazén
vč. zastřešení, altány, fontány, soubory dětských hřišť vč. vybavení.
Pojištění se nevztahuje na zpevněná nádvoří a plochy, parkoviště,
silnice, komunikace, vozovky, cesty a chodníky, jímky, studny,
kanalizace, plynofikace.
Pojištění se sjednává na novou cenu
Pojištění se sjednává jako pojištění 1. rizika

200 000,-

Pojistná nebezpečí, limity plnění
Pro pojištěné věci (položky) specifikované v ustanovení bodu 3.1 těchto obchodních podmínek
se sjednává pojištění pro případ odcizení, zničení nebo poškození pojištěných věcí níže
uvedenými pojistnými nebezpečími.

pol. č.

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

spoluúčast v Kč

1

Úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci (vandalismus) bez
ohledu na to, zda pachatel byl nebo nebyl zjištěn

1 000,-
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3.3.

Zvláštní ujednání, ujednání o limitech plnění

3.3.1
Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky
(např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím
tohoto odstavce poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně
vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí
bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci
pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného
plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto
konzervaci pojištěné věci. Pro tyto škody se sjednává limit plnění 50 000,- Kč.
4. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ SKEL
4.1. Pojištěné věci, pojistné částky, pojistné hodnoty
Pojištění skel se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, DPP MAJ, ZPP SKL a dalšími
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 6 bodu 8, písm. a) VPP PODN sjednáno pojištění
jako pojištění prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika") a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 6 bodu 8, písm. a) VPP PODN limitem plnění
prvního rizika.
4.1.1. Předmět pojištění, pojistné částky
pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH VĚCÍ A POJIŠTĚNÝCH NÁKLADŮ

1

4.2.

Soubor skel – skleněných výplní stavebních součástí (okenních,
dveřních, výlohových), skleněné výplně movitého charakteru uvnitř
budovy (skleněné pulty, skleněné stěny, výstavní skříňky a vitríny,
obložení stěn, stropů a podhledů apod.) včetně nalepených
(neodnímatelných) snímačů zabezpečovacích zařízení nebo
elektrické instalace související se sklem, nalepených fólií, nápisů,
malby a jiných výzdob.
Pojištění se sjednává na novou cenu
Pojištění se sjednává jako pojištění 1. rizika

pojistná částka/
limit plnění
1. rizika ( Kč )

30 000,-

Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 4.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění
pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí níže uvedenými pojistnými nebezpečími
(popř. vznik pojištěných nákladů v důsledku pojištěných pojistných nebezpečí). Zároveň jsou
pro jednotlivé položky a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.
pro
pol.
č.

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

spoluúčast v Kč

1

Pojištění se sjednává pro případ rozbití, prasknutí nebo poškození
předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí (All risks), která
nastane nečekaně a náhle a není dále nebo v ZPP SKL vyloučena
(čl. 7 ZPP SKL)

500,-
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5. UJEDNÁNÍ O BONIFIKACI
5.1.
Nebude-li výše škodného průběhu pojištěného za uplynulý pojistný rok vyšší než 15% vyplatí
pojistitel bonifikaci takto:
Škodný průběh
0%
Od 0,01% do 5%
Od 5,01% do 10%
Od 10,01% do 15%

Výše bonifikace
20%
15%
10%
5%

Překročí-li však škodný průběh v pojistném roce 50%, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace
ani v roce následujícím, i kdyby pro ni byly splněny předpoklady.
Základem pro stanovení výše bonifikace je pojistné přijaté na účet pojistitele za pojistný rok
včetně dodatků.
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení všech předepsaných splátek pojistného
v daném pojistném roce.
Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.
Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé,
nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a
přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku
účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné
plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných dalších let, přičemž hranicí mezi
jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení
vyplaceného plnění do jednotlivých let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události.
Pojistitel, na základě písemné žádosti pojistníka, vyhodnotí předchozí škodný průběh za
uplynulý pojistný rok do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti pojistníka, nejpozději
však do 3 měsíců od ukončení sledovaného pojistného roku a bonifikaci poukáže pojistníkovi
jednorázově nejpozději do 4 měsíců od konce sledovaného pojistného roku. Nezažádá-li
pojistník o bonifikaci do 3 měsíců od konce sledovaného pojistného roku, nárok na výplatu
bonifikace ztrácí.
Pojistitel má právo na vrácení příslušné části z vyplacené bonifikace v případě, že škodný
průběh za uplynulý pojistný rok bude zvýšen v důsledku:
- pojistné události vzniklé ve sledovaném pojistném roce a nahlášené po vyplacení bonifikace
- výplaty pojistného plnění, které převyšovalo rezervu na pojistné plnění započtenou do
vyhodnocení
bonifikace
Pojistník souhlasí s tím, že od pojistného plnění bude odečtena částka ve výši přeplacené
bonifikace.
6. MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA
Pojistník pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o., IČ: 253
73 951, Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava vedením, řízením a
zpracováním jeho pojistného zájmu.
Veškerý obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně
prostřednictvím zplnomocněného makléře, společnosti SATUM CZECH s.r.o.
Společnost SATUM CZECH s.r.o. je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů.
Pojistné bude hrazeno na účet makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o., číslo účtu
.
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7. OZNÁMENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ
Vznik škodných událostí je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím
správce pojistné smlouvy bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních
údajů.
prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího zprostředkovatele SATUM CZECH s.r.o.
nebo
• telefonicky na čísle +420 233 006 311
nebo prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události
• na každém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s.
• zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., odbor likvidace pojistných událostí
• zasláním naskenovaného formuláře na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz.
Formulář Oznámení škodné události lze stáhnout na adrese https://www.pvzp.cz/cs/reseni-skod/
nebo jej lze získat na každém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s.
8. ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ
Pojištění se sjednává na dobu pojištění od 1. 1. 2020 00,00 hodin na dobu neurčitou.
Pojistné období se sjednává v délce 12 měsíců (1 rok).
9. VÝŠE POJISTNÉHO
Roční pojistné
v Kč
87 300
2 000
700
90 000
360 000

Název pojištění
Škodové pojištění živelní
Škodové pojištění pro případ vandalismu
Škodové pojištění skel
Celkem za 1 pojistný rok
Celkem za 48 měsíců

10. ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO
10.1.
Celkové roční pojistné stanovené v bodu 9 této pojistné smlouvy činí 90 000,- Kč.
10.2.
Splatnost pojistného:
Pojistné je splatné jedenkrát ročně, a to vždy k 1. 1. každého příslušného kalendářního roku.
Pojistné je pojistným běžným.
10.3.
Pojistné bude placeno v české měně na účet zplnomocněného makléře SATUM CZECH s.r.o.,
IČ: 25373951, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., č.ú: 5025001117/5500 jednou ročně.
10.4.
Zadavatel (pojistník) nebude poskytovat zálohy na pojistném.
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11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.
Pojistná smlouva je uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
"občanský zákoník") v platném znění.
11.2.
Pojistník prohlašuje, že se jako zájemce o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (dále jen
„smlouva“) seznámil s informacemi o pojistiteli a o závazku v souladu s §2760 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Dále potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil s jejím
obsahem včetně pojistných podmínek a všech dalších jejích součástí a že všemu rozuměl. S
obsahem smlouvy souhlasí a potvrzuje pravdivost a úplnost údajů ve smlouvě uvedených. Není-li
osoba pojistníka a pojištěného totožná, prohlašuje, že pojištěného podrobně seznámil s obsahem
smlouvy včetně všech jejích součástí, že pojištěný všemu rozuměl a vyjádřil svůj souhlas s
obsahem smlouvy a že pojištěného vždy seznámí i se všemi případnými změnami smlouvy. Dále
prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy nenastala u pojištěného žádná událost, která by mohla
být důvodem vzniku pojistné události.
11.3.
Pojistník prohlašuje, že úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se
sjednávaného pojištění uvedené v dotaznících k pojištění, a je si vědom povinnosti v průběhu
trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto
údajích.
11.4.
Pojistník bere na vědomí, že dle právních předpisů upravujících pojišťovnictví pojistitel
zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel a takové zpracování osobních údajů se považuje
za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti pojistitele jako správce osobních údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pvzp.cz.
11.5.
Pojistník tedy, v případě, že je subjektem údajů dle právních předpisů upravujících ochranu
osobních údajů (zjednodušeně řečeno, je fyzickou osobou) poskytuje osobní údaje svoje nebo
osob pojištěných, neboť jejich zpracování je nezbytné jednak pro plnění zákonných povinnosti
pojistitele vyplývajících zejména z právních předpisů upravujících pojišťovnictví a občanského
zákoníku, dále pro splnění této smlouvy, jakož i z důvodu, že jejich zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů pojistitele.
11.6.
Pojistník prohlašuje na svou čest, že výše uvedená prohlášení a souhlasy pojištěného je
oprávněn činit na základě souhlasu pojištěného.
11.7.
Pro účely této pojistné smlouvy a jejího pojištění se nepoužije ustanovení článku 19 Všeobecných
pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP PODN.
11.8.
Vztahuje-li se na pojistníka při uzavírání smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném
znění (dále jen „zákon o registru smluv“), se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva
podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona o registru smluv, je tuto Smlouvu povinen uveřejnit
pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při
registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 2cbfqmx tak, aby mohl být
pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je
rovněž povinen při zaslání Smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného
znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.
11.9.
Tato pojistná smlouva obsahuje 10 stran a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží
pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojistitel.
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13. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Pojistné podmínky
V Opařanech dne

V Praze dne 21. 11. 2019

……………………………………

…………………………………………

ředitelka
za pojistníka

místopředsedkyně představenstva
za pojišťovnu

…..………………………………….
člen představenstva
za pojišťovnu
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