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Pojistná smlouYa

č.80325983 16

Smluvní strany:

čson Pojišt'ovna' a. s.' člen holdingu ČSon
Sídlo: ZeIené předrněstí

Masarykovo náměstí čp, 1458

532 18 PARDUBICE, Ceská republika
Právní forma: akciová společnost
IČ:45534306
Zápis v oR: KS v Hradci Králové, oddílB, v|oŽka 56]

TeI.: 467 007 111 Fax: 461 007 644

(dále j en''poj istitel'',,t
jednající: Slavomíra Houšková - account manager

A

PAI{ELREKO s.r.o.
Lešenská 53517

181 00 Praha 8-Troja
IČ:2603906I
Záptsv oR: MěS v Praze, oddíl C, v|ožka904l6
(dále j en''pojistník'')
jednající: Pavel Dobiáš



4. Pojištění oďpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými

oodmínkami - zvláštni 8ast Pojištění oápovědno stt za škodu fyzických a právnických osob

iaat. i.n ''VPP oDP 1OOJ,,), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, Želimitpojistného plnění ve výši 5 000 000'- Kč

|. r'"*i trraniói^pó.1istného plnění pojistitéle ze všech jednottivých pojištění odpovědnosti za

škodu sjednaných touto p,ji,t,,u^,mlouvou podle VPP oDP 2007 z jedné pojistné události.

Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědno sti zaškodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za

škodu vzniklou jinému:
a) na zdraví, usmrcením,
bj na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahempojištěného uvedenými v VoR vedeného MěS v Ptaze,

č.výpisu: 91295l2O07, jehožkopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za školu způsobenou

zdiavotní pojišťovně r,rynaložením náktadů na poskýnutou zdravotní péči ltrazenou ze

zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo Života v důsledku nedbalostního

protiprávního.jednani po.;ist8neho (tzv. regres zdravotní pojišťovny) Pojistitel posk,tne

pojistné plnění pouze v pripaac, že na odpovÉdnostza škodu nazďravi, ke které se náklady na

zdravotní péči vážou, se. vztahuje pojištění sjednané dle těchto vPP oDP 2007, je-li

poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění: 5 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000'- Kč

V souladu s VPP oC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností:

Česká republika

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

V souladu s VPP oDP 2007, č1. II, odst. 2 se ujednává, Že se pojištění vztahuje i na právním

předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zďraví, usmrcením,
bj na věci jejím poškozenim, zničením nebo pohřešováním

vadou výrobku pojištěného uvedeného na tr}rv době trvání pojištění sjednaného dle VPP oDP

2001.
Limit pojistného plnění: 500 000'- Kč

Spoluúčast: 1 000'- Kč

V souladu s VPP oC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností:

Ceská republika



Pojištění odpovědnostiza škodu na věci převzaté

V souladu s VPP oDP 2007, čl. II, odst. 4, písm. c) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na

právním předpisem stanovenou odpovědnos1pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které

poj i štěný.p Ť ei zal za uě eIem prove dení obj e dnané č inno sti.

V souladu s VPP oDP 2O0í,č1. II, odst. 4, písm. d) se ujednává,Že pojištění se vztahuje i na

odpovědnost za škodu vzniklou na dopravnich prostředcích a jejich příslušenství umístěných

v jaráŽíchnebo v jiných podnicích podobného druhu pÍovozovaných pojištěným.

ro]istcni se vztaňujá po,,'" na oápovědnost za škodu způsobenou na věcech, které jsou

.,,í'l.d.* k jejich chárakteru zabezpečeny tak, aby byly zajištěny před poškozováním a

odcizením třeií osobou. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé odcizením věci převzaté nebo

její části, pokud k odcizeů došlo krádeží vloupáním nebo loupežnýrn přepadením. Pojistitel

páskytne pojistné plnění v rozsahu platných Pravidel zabezpečení proti odcizení, která jsou

piitoi'ou pojistné smlour,y, pokud není ujednáno jinak'

Limit pojistného plnění: 100 000'- Kč

Spoluúčast: 1 000'- Kč

V souladu s VPP oC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností:

Česká republika

Souhrnné roční limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit

pojistného plnění ve výši t srio 000,. Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z

pojis'cni sjednaných touto pojistnou smlouvovzapojistné události nastalé v každém jednom

roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způiobené pojistným nebezpečím vodovodní

škoda. Tento limit pojistnetro plnění se vztahuje i na pojištění přerušení.nebo omezení

provozu z důvodu uů.ňe škody, došlo.li k věcné škodě z příčiny vodovodní škoda, je-li v

pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s uvedeným pojistným nebezpečím sjednána

dle VPP PPN 2007, limit pojistneňo ptnoní uvedený v tomto ustanovení pojistné smlouvy se

na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, Že limit

pojistného plnění ve výši r oóo 000,- Kč je homí hranicí pojistného plnění pojistitele z

pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvó,,upojistné události nastalé v každém jednom

roce trvání účinnosti teto pojistné sm1ouvy a způsoůené pojistnými nebezpečími záplava nebo

povodeň. Tento timit po.jisiného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení

pIoVoZu z důvodu věcni ůkody' aosto-ti k věcné stóae zpÍíěiny záp1avanebo povodeňje-li v

pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s uvedenými pojistnými nebezpečími

,i.ananu dle VPP He zooo a VPP PPN 2007, limit pojistného plnění uvedený v tomto

ustanovení pojistné smlouvy se na ně nevztahuje.


