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DODATEK Č.S X
po.1lsrruÉ sulouvĚ o pollšrĚruíoopovĚoruosrl z pRovozttí

člttruosrl č
změna k 16,6.2017

a a,s,, Bělehradská 132,12O 84 Praha 2, Česká republika, lČ:
olč: 273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích
óod,čtsTém 26,
zastoupená lng. Milošem Jasanským upisovatelem makléřských obchodů region praha a lng. Zdeňkem
Šafránkem upisovatelem makléřských obchodů region Praha

a

Pojistník:
obchodní firmalnázev:
lč:
sídlo/m ísto podnikán í:

PROMED|CA PRAHA GROUP, a.s.
25099019
Juarezova 17, 160 00 Praha 6

ďE // !q- 0/)

61 859869,
Praze, oddíl B, vložka 2866,

skupin, vedeném lSVAPem,

uzavírali tento dodatek Č. 3 smlouvy o pojištění odpovědnosti. Dodatkem se navyšuje limit pojistného plnění
pro připojiŠtění pŮsobenímagnetického nebo elektromagnetického pole, pojistné krytíse rozšiřuje o připojištění
,,Rozšířené krytí odpovědnostiza výrobek", aktualizuje se roční obralz pojištěné činnosti.

Pojištěný (oprávněná osoba)je totožný s pojistníkem.

PoJlsTENl oDPoVEDNosTl zA sKoDU

Pojištění se řídí VPP O 2008102, ZPP O 2008102 a níže uvedenými DPP O.
pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.
Pojištěný předmět činnosti:
velkoobchod s farmaceutickýmivýrobky, včetně souvisejících činností uvedených ve výpise z OR , vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4492ze dne B.8,2015, avšak kromě níže uvedených činností:
činnostiv oblasti informačních technologií, poradenská a konzultačníčinnost, zpracováníodborných studiía
posudků, zprostřed kovatelské čin nosti realitn ích agentu r,

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši
í 850 000 000 Kě.

Základní rozsah poj ištěn í
Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

čistě finaneníškoda
Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2008102:
Spoluúčast:

50 000 000 Kč
10 000 Kč

1 000 000 Kč
10 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 200Bl02: 50 OOO OOO KčSpoluúčast: 1O OOO Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Náklady zdravotních pojišt'oven při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008102: í ooo ooo KčSpoluúčast: 10 000 Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
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příloha č. 2 – originál (ověřená kopie) kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám



Rozšíření pojištění:

DPP O 801 - Věcitřetích osob
Limit pojistného plnění pro připojištěnídle DPP O 801 500 000 Kč

(sjeoňaúa se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojiŠtěnÍ)

Spoluúčast 10%, min. 2000 Kč

DPP O 899 - Rozšířené krytíodpovědnosti za výrobek
Limit pojistného plnění pro připojištěnídle DPP o 899 5 000 000 Kč

1sleoňaúa se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištěnÍ)

Spoluúčast 10%, min. 10 000 Kč

odchylně od čl. 6, odst. 6.5. ZPP o 2}o8lo2 se pojištění vztahuje na odpovědnost pojiŠtěn ého za Škod u

vzniklou v souvislosti nebo v důsledku působení magnetického nebo elektromagnetického Pole.
Limit pojistného plnění ,|0 000 000 Kč

1sleoňaúa se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištěnÍ)

Spoluúčast 10%, min.2000 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)
Sleva obchodní (z celkového pojistného)

Gelkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu

10%
20%

156 630 Kč

rdoovědnost za škodu 1 56 630

:elkové roění poiistné 156 630

Počátek pojištění, pojistná doba:

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a je účinný od 16. 6.2017 ,

pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pojištění začíná dne 1. 8.2012 a sjednává se na dobu

neurčitou. pojistné obdobíje roční, pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve sPlátkách

nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:
Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 1. dni 8. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: 156 630 Kč

Zvláštní ujednání
odchylně Óo et. a, odst, 1 . Zpp o 2oo8to2 a čl. 4, odst. 2. ZpP o 2oo8t02 se pojištění vztahu nost

pojištáného za škodu, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud škodná událost (jednán nutÍ)

vznikne v době trvání pojištění a pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemně uplatně ému

v době trvání pojištění.

závéreéná ustanoveni:
pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiŽ se pojistná smlouva řÍdÍ.

Taio pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěníodpovědnosti za škodu VPP O 2008102

. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ZPP O 2008102

o Doplňkové pojistné podmínky DPP 80'1 - Věci třetích osob
o Doplňkové pojistné podmínky DPP 899 - Rozšířené krytí odpovědnostiza výrobek

Nedílnou součást pojistné smlouvy tvoří tyto přílohy:

. kopie výpisu z obchodního rejstříku
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l/a seznámen/a se zněním všeobecných pojistných podmínek,

áštních ujednání platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich

šťuji státní zastup a další trestním ří n

vosti, Současně z tele, re ou osobu, p ch v

ohla nahlížet do s ejních, úředních c

souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného

é smrti. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné

ných

ůmmezinárodníhokoncernuGeneraliajehozajišťovacímpartnerůmv
odstavci
zaniká, pojistitel dále neprovádí šetření škodných událostí a výplaty

nce pojistn-ého období, v němž došlo k zániku pojištění. Je_li pojistné

b

n/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu

na.

subjektů mlčenlivosti
dispozici nebo k
iálů.

Poj išt'ovací zprostředkovatel :

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a Provést identifikaci:

ProfiBonus, spol. s r,o., 

registrační číslo přidělené ČNB:
agentu rn í óíslo,. 

Podpisy smluvních stran

Praha 15.6.2017 f ,a tl4t'l {g e "}o/ ar
Místo a datum Místo a datum-?.
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Doplňkové pojistné podmínky - Rozšířené kfií pro odpovědnost
za qýrobek
(DPP o 899)

článek 1
lrvodní ustanovení
Pojištění odpovědnosti za škodU způsobenoU VadoU

\^/robku dle těchto doplňko\lich pojistných podmínek
se uztahuje

- narozdl od č1.6, odst.6,,19, Zvlaštních pojistných
podmínek pro provoznía indivjduální rizika
(dáe jen lPP o 2oo8/o2"\ na odpovědnost
za škodu způsobenou vadným q7robkem

- v návaznosti na čl. 7, odst, 4 ZPP o 2oo8/o2
se pojištění \ráahujg i na čistě ínanóní škodu
v rozsahu a pro případy Uvedené V bodě 3 těChto
podmínek.

článek 2
\rymezení pojmú
Odpovědnost za škodu dle tohoto ujednání se
ýZtahuje na případy, kdy je škoda způsobena vadou
výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané
práce/služby po jéjím převzatí.

vada může spočíVat v pří]pravé výroby {eJi poté po-
jištěným také rea|izována samotná rnjroba), ve vl7robě,

zpracování, servisu, sk|adováni dodávce (nikoli však
v nedodávcé), chybném návodu k použití uýrobku či
přtbalovém Ietaku.

Za výrobek se považuje jakákoli movitá vóc, která

byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána, a je Urče-

na k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti
a příslušenstvi'Věcí movitych i nemovitostí (např. cihla,

střecha, beton, izolace) a stavba,

Uvedením vl,ýrobku na trh se rozumí okamžik, kdy
\^lrobek poprvé přechazí ztžlzevýíoby nebo dovozu
do fáze distribuce jako zboží určené k prodeji nebo
k Uvedení do provozu.

Dodávkou rozumíme fyzickó předání \4irobku pojiš-

těným sub.|eldem ťetí osobě, bez ohledu na právní
důvod. Dodávka je uskutečněna v okamžiku, kdy
pojištěný ztrácískutečnou možnost disponovat výrob
kem, tedy možnost mft vliv na 4irobek a jeho použtí.

Gmerali Pojišťona a.s,, re sídlm BělehÉdská 132, 12o u PÉha 2, zap§má V obchodním rejstřku Vedďém Městshým wdem V Prďe, oddil B, !4ožka 2866. lČ: 61859869, DlČ: cz699oo] 273,

klislsl§i seruisi 844 1BB 188, lijw.grerali,cz, e-mall: seNis@g@rá]i,Q. Společnost je člďem skupjny Gsera]i, apsé V Registru pojiš{ovacich skupin Vedsém lsVAP.

jsou vyrobeny nebo zpřacovány vadně věci,
aniž by se jednalo o škodu
na životě, zdraví nebo věcnou škodu dle
zPP o 2oo8lo2 a sice wnikla-li škoda:
a) jako důsledek zbytďného vložení ulrobků do

stroje;
b) jako qhobní naklad nebo náklad na zpracová-

nl;

c) jako důsledek neprodejnosti koneóného ln/rob-
ku, Lze-|i konečný qhobek dáe prodat pouze
se slevou z ceny, nahradí pojistitel lzniklé
snžení rnjnosu. Potom nehradí náklady
a) a/nebo b);

d) jako náklady, které Vznikly dodatečně kvůli
práVně nezbytnému a hospodářslly pnměřené-
mu vylepšení konečného \4hobku, nebo kvůli
jinému odstranění škody;

e) jako náldad vzniklý odběrateli pojištěného za
Wčištěnía přlpraw strojů a zařízení

článek 4
Výluky z pojistné ochrany
Z po.jistné ochrany jsou vyloučeny:
1. přúem poiištěného za dodaný výrobek (cena

t{robku)
2. náldady na dodatečnou dodávku náhradních

qirobků
3. škody, kdy pojištěný nebo jeho jrnénem jednající

osoby samy spojily, smísily, upevnily, namontovaly
nebo jinak zpracovaly vadné \^y'oblíy

4. jakékoli jiné nároky v souvislosti se škodami,
ne.|ednáli se o vtýslovně pojištěné škody dle bodů
3.1. _ 3.4.

5. náro|ry uzniklé ze škod, }deré byly způsobeny
výrobt<y nebo pracemi, jejichž uýroba nebo plnění
byo pojištěným předáno třgtím osobám na zák|adě
licence

6. dodávky letadel nebo jahýchkoli díů pro letadla,
byly{i díly určeny pro montáž lotadel nebo pro
montáž do letadel a prací prováděných na letadlech
nebo di]ech do letadel

7. nenÉli V těchto doplňkou/ch pojistných podmín-
kách Uvedono jinak, platí pro toto pňpojištění i další
\^ýluky uvedené v ZPP O 2008/02, např. náklady na
staženívýrobku z trhu.

Generali Pojišťovna a.s.

Generální ředitelství

Bě]ehradská t32, l20 84 Praha 2, Ceská republika

Pře\rzetí vykonané práce je její skutečné přelzetí
(po dokončeni) ze strany zadavatele (objednatele),
nebo ze strany jiného opráVněného subjeKU,

Cistě íinanční škoda lderá je defnována jako škoda,
Kerá nevyplývá ze škody na životě, zdraví nebo
na věci. Čistě íinanční škodou se nerozumí pohřďo-
Vání, zlráta, krádež nebo loupež věci,

článek 3
věcný řozsah poiištění
Pojištění se V náVaznosti na čl. 1 lztahu.je na odpo-
vědnost pojištěného za škodu, za lderou odpovídá
a jedná]i so pňtom o:

3.1. škodu třetí osoby v důsledku vad výrobků,
kíeré rrznikly teprue spojením, smísením
vadných qýrobků dodaných pojištěným
s iinými výrobky

3.2. škodu třetí osoby v důsledku zpracovánl
vadných výrobků pojištěného, aniž by došlo
k iejich spo|ení nebo smísení

3.3. škodu třetí osoby za vymontování, odstraně-
ní a uvolnění vadných výrobků aza monéž
či instalaci bezvadných náhřadních vtfiobků

V sowjslosti s body 3.1. - 3.3. se hradíýto wnil{é
ná}dady:
a) zbytečné použitíjiných uy'obků;
b) jako ná]dady Vynaložené na výrobu konečného

ujrobku;
c) jako důsledek neprodejnosti konečného uy'obku.

LzeJi konečný výrobek dáe prodat pouze se sle-
vou z ceny, nahradí pojistite] vznik|é snížení výnosu,
Potom nehradí náklady a) a/nebo b);

d) jako náldady, lderé vznikly dodatečně kvůli
nezbytnému a pňměřenému vy4epšení konďného
\^ýrobku, nebo lryr]li jinému odstraněni škody;

e) jako náklady odběratele pojištěného za vyčištění
a př(oraw strojů azařízení.

3.4. škody \/zniklé třetím osobám, které jsou způ-
sobeny tím, že prostřednictvím strojů (event,
v důsledku jeiich údÉby nebo opřaW), které
byly dodány prostřednictvím pojištěného,
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