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Číslo pojistné smlouvy: 77037097-14 

Stav k datu 19. 4. 2005 

Kód pojištění: DPO02 

Pořadové číslo pojištění: 5

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastnici smlouvy 

Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná 

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:
Název firmy: Služby Boskovice 
1Č; 26944855

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištěni se řídi Všeobecnými pojistnými podmínkami pTO pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen 

„všeobecné pojistné podmínky"), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podni
katele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky"), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujed

náními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše přijmu, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 

Máte sjednáno pojištěni pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny 

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,

radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm 

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinamí 

S provozovanou činnosti jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m 

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování 
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána 

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištěni
4.1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s:

- činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku č.: 690532004 vydaného Krajským soudem dne: 6. 12. 2004.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

5. Rozsah pojištění
Pol. č. Pojistná nebezpečí Pojistné v Kčloi

Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

Pojištění se sjednává s obchodní slevou  % tj. v Kč

Roční pojistné upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč 4 987,-

6. Počátek a doba trváni pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací. Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 20. 4. 2005
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číslo pojistné smlouvy: 77037097-14 

Stav k datu 19. 4. 2005
Kód pojištění: DP002 

Pořadové číslo pojištění: 5

7. Přílohy
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 690532004

8. Závěreční ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy 

pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v
dne hULvlA.

hodin S & minut

Služby Boskovice, sxo.

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s. 

pověřeného uzavřením této smlouvy
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