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Pojistitel:

Colonnade Insurance S.A., se sídlem rue Jean Piret 1, L—2350
Lucemburk, Lucemburské velkovévodství jednající prostřednictvím

Colonnade Insurance S.A. organizační složka, se sídlem Na Pankráci
1683/127, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 04485297, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77229

Korespondenční adresa: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, Česká republika
Zastoupen:

Pojistniklpojíštěný

Se sídlem:

Zastoupen:

Adresa pro doručování:

Zplnomocněného
makléře:
Se sídlem:

a

CENDlS. s.p., Spisová značka: ALX 706 vedená u Městského soudu v Praze. lČ:
003 1 17.391

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

Ing. JAN PAROUBEK, první zástupce ředitele

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

uzavírají prostřednictvím

OK GROUP a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně. oddíl B, vložka 2954, IC: 255 61 804

Mánesova 3014/16, 61200 Bmo

Pojistnou smlouvu č. 2310 1352 20

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

Podpisy vyjadřují strany souhlas s dále uvedenou pojistnou smlouvou, Pojistník potvrzuje správnost údajů
uvedených v přiloženém dotazníku a dále potvrzuje, Že se seznámil s přiloženými pojistnými podmínkami a Že s
nimi souhlasí. Pojistník prohlašuje, že akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu; přijetí nabídky
s dodatky či odchylkami, byť nepodstatnými, se za akceptaci nepovažuje. Za akceptaci se rovněž nepovažuje ústní
oznámení o přijetí návrhu ani chováni ve shodě s nabídkou,

Pojistník: Pojistitel:

' . ' ZZ -1D—ZUZU
v ?Klžkk dne _._,2020 VPraze dnešíďžůžo

Podpis:

Jmeno/fun
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NÁLEŽITOSTI POJISTNÉ SMLOUVY č. 2310 1352 20
Pojistná doba

Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou.

Poji nívznikne dnem 1.10.2020 a je sjednáno na Pojístnou dobu. která 30. 9. 2021
skonči dnem

Pojištěný / oprávněná osoba
CENDIS. s

Odborné služby poskytované pojištěným
Poskytování software. poradenství v oblasti informačních technologií, zpratzování dat, hostingové a související *
činnosti a webové portály

Pojistná událost
Pojistnou'událostí se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí uplatnění Nároku vůči Fojištěnému tak, jak
je definováno v pojistných podmínkách.

Pojistným nebezpeclm je právními předpisy stanovená odpovědnost Poj teného. jejíž rozsah je blíže
speciňkován v pojistných podmínkách.

Retroaktivni datum
od 01. 10. 2018 včetně pro Limit pojistnéhoýplněni
od 01. 10. 2019 včetně pro Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění
Limit pojistného plnění

\ Limit ;) stne'ho plně 'v souvislosti T
se zachraňovacími náklady ve \
smyslu & 2819 odst. 1 Občanského
zákoníku

. Sublimit _ylodpovědnost za škody způsobené při ztrátě
] (za jednu a za všechny pojistné idokumentů
l události, které nastanou v průběhu l '
l Pojistnýýtlořy) . . l

* Sublimít
! (za jednu a za všechny pojistné
! události, které nestanou v průběhu
. Pojistné doby)

jednáním zaměstnance

Spoluúčast
Spoluúčast _
Spoluúčast pro ztrátu Dokumentů
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Pojistné

] ;21 750,- Kč

Pojistné je splatné na účet pojistitele
plc, organizační složka. Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 02, konstantní
symbol _ ref./varsymbol _ v termínu splatnosti do
31.10.2020. l

Po mě se sjednává jako jednorázové a pojištění se v případě prodlení sjeho placením nepřerušuje.

Přílohy pojistné smlouvy 1
Příloha 1: Pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědností PI 01-05/2019

Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a mají přednost před
ustanoveními příslušných zákonných norem. od kterých se lze odchýlil. Vpřípadě rozpom
mezi pojistnými podmínkami a touto pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení pojistné l
smlouvy. i

% Příloha Výpis z obchodního rejstř u Pojistníka

Příloha 3: KDPIE! vyplněného dotazníku Pojist kalPojištěného

Smluvní ujednání

Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a
pojistnými podmínkami mají přednost tato smluvní ujednání.

Pokud tato pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřej ní v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb.. zavazuje se pojistník k jejímu uveř nění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených
citovaným zákonem. PH vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o
pojistiteli (jako smluvní straně) a do pole „Datová schránka“ uvést: 33qanjí.

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění,
včetně práv a povinností z něj vyplývajících. vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp.
od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna

1. Výluka investičního poradenství

Dodatečně k ustanovení článku 5 pojistných podmínek se ujednavá, že se pojištění nevztahuje na Nárok. který
vyplývá. je založen nebo jinak souvisí else:

(í) poskytnutím jakéhokoliv investičního poradenství;

(li) stanovením budoucí hodnotyjakýchkoliv investic nebo majetku anebo míry návratnosti či úročení, nebo
(lil) nedosažením očekávaného výnosu iake'kolív investice.

2. Obsah materiálu publikovaného na internetu

Dodatečně k ustanovení článku 5 pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění nevztahuje na Nárok. který
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s materiálem zveřejněným nebo umístěným na internetových stránkách,
iníormačních panelech nebo diskusních fórech Pojištěného, pokud Pojištěný před zveřejněním či umístěním
takového materiálu na tyto stránky, panely nebo fora neznal jeho obsah ani zdroj,
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3. Výluka pro bezpečnost a šifrování

Dodatečně k usiancven nku 5 pojistných podmínek se ujednává. že se pojištění nevztahuje na Nárok, který
vyplývá, je založen nebo nak souvisí s činnosti Fojištěného jako orgánu vydávajícího certiňkáty či povolení.
správce ceniúkálú, validačniho nebo registračního orgánu; nebo vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s krádeží
jakékoiiv Inírastruktury veřejných klíčů.

lVK — Infrastruktura Veřejných Kličú znamená systém, Způsob vybavení a procedury zahrnujicí odpovidajici
software, hardware a firmware pro stanovení a správu bezpeč e'ho způsobu pro výměnu elektronických iniormací,
používání certifikačnich oprávněni, digiiáinich ceniiikatů. digiialnich podpisů, veřejných a nebo soukromých klíčů
nebojakéhokoliv podobného typu technologie jakkoli označené.
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