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Pajišlšm prnvn uchruny pm školy Skolsku zařizenl dle ZPP/SKOIIGOSOl “1% ý

Pojislnik obchodni' firma/nazev; Fyzické osoby JmenDi pepř Jména. piljmenl případný dodatek

Pajišlěrlí ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ základní rozsah

Pq'lštěnl' pravil; athmny pro školy školská zařlzenr vztahuje nchmnu
amsazavanl oprávněných pyúvnlth zájmů pojíštěnéłlu souvisejících cinnoslmi pajismlka
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Nejvýše ptlpvštny
součet hodnot všech
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Možné druhy: stavba (zklacene "sm, jednotka (zkráceně W Jiný plastu! (zkvdcenč w) (Jiný pmswr pnaaaa úvahu ien ndimu nemovitostv

Vymezem umlstenljlnena ulostaru: nnDi
llřphnn člslu. Dudlaží uvod.
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