CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNI
Pojistník (pojištěný):

BIO-RAD spol. s r.o.

Pikrtova 1737/1 a
140 00 Praha 4
IČO: 49243764
Pojistitel:

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí čp. 1458, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
IČO: 45534306

Pojistitel potvrzuje, že Pojištění odpovědnosti je sjednáno dle podmínek aktualizovaného pojistné krytí
mezinárodního pojistného programu společnosti Bio-Rad Laboratories, lne., vedeného pojišťovnou
Travelers Property Casualty Company of America.
Pojistná smlouva č.:

8075959613

Pojistná doba:

od 01.10.2021 00:00 hodin (počátek pojištění)
do 01.10.2022 00:00 hodin (konec pojištění - tj. tento den již není zahrnut
do pojištění)

Rozsah pojištění:
1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti, ze vztahu a způsobenou vadou výrobku
Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem
závazku pojištěného
Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu
limit pojistného plnění (Kč)

územní rozsah pojištění

spoluúčast

21 665 100 Kč

Celý svět mimo USA a Kanady

Bez spoluúčasti

Pro pojištění na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých
věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného
právního důvodu a na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku
se ujednává sublimit plnění pro jednu a všechny škody ve výši 5 000 000 Kč a bez spoluúčasti.
Pro pojištění na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku
na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo
újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace se ujednává sublimit plnění pro jednu
a všechny škody ve výši 5 000 000 Kč a bez spoluúčasti.
Odchylně od VPP ODP 2014, či VI, odst. 2. smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění
ve výši 21 665 100 Kč je horní hranici pojistného plněni pojistitele ze všech pojistných událostí v pojištění
odpovědnosti za újmu v rozsahu sjednaném bodem 1.1. této pojistné smlouvy.
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