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Pojistná smlouva o pojištěníprofesní odpovědnosti

č. nabídky 9335 987875

GENDRALI

Généřall Pojlěťovna a.§., se sldlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, lČo: 61859869, DlČ: cz699001273,
zapsaná v oRvedeném lvěstským soudom V Píaze, spisová značka B 2866, áje č enem skupiny Geneíá]i, zapsané V italském
regislru pojišťovBclch skupin, Vedeném lVASs,
Mgr. Pávlém Péléřkem, r€glonálnlm

zastoupéna:

fudlt€l€m
lng, Kataínou Papajovou, upisovatélém

Pojislnik

obchodní í.ma/náz6v: EXPERTA cz, s,r,o.
lčo (r,č,):
26840413

8ldlďmbto
lden§íikac€

podDlkání: Přiborcká 333, 7380l
o§oby oprávněnó j€dnat

z3 pollslnl*a

Frýd€k-Mí§tek

l

kontakní §polonl
uzavfuáJl tuto poll§tnou lmlouvu o pojlatanl proí$ní odpovědnGtl
Po|lštěný
Pojišlěný je toložný s poiislníkem.

osobou opráVnénou dl€ této po]lgln6 8mlouvyj6 pojlštěný,

Pojistná smlouva o pojištění profesni odpovědnosti
Pojišlěníse řídíVPP o 2014101,zPP oP 2o14lo2 a nlže Uvedenými DPP oP,
Poji§tné nébézpéčí
PojištěnIse VžIáhUje na povinnost pojišlěného nahraditškodu nebojinou újmu, pokud byla způsobenajinému konánlm nebo

opomenulím nebo prolipíáVnlm slavem V důsledkLr VýkonU prcfesní činnosti, případně právního\rztahu pojištěného, Uvedené/ho
V pojisínésmlouvě, ko které/mu je pojišlěný opÉVněn na základě zvláštního opíávněnídle plalných píáVntch předpisů,

Pojistná událost
Poj]stnou Událostlje vznik povinnosti pojišlěného nahradjtškodu nebojinou ú]'rnu, je_lizárcv€ň
pojistitele po§kytnout poji§tné plnění.

spojen se \znikem povinnosti

Pojišlěný předmět člnnostl
Pojišt'ovacl žprostřédkovátélé
lnteml údaj pojjslitel€:

Pl09 PoP

Kód

Dle opávněnI/osvědč€nl

o zápisu do roqistřU pojišťovacich zpřoslředkovalelú a
!anostátných likvidátorú ĎoiistnÝch událósti

Číslooprávněnl/osvědčenl

085190PM a 2í0499 PA

Vydanóho (kým)

česká národni banka

Dno

5.12,2008 PM a 2.9,201{ PA

ťJdaj rczhodný prc výpočet pojistného:

Předpokládaný ročnl obrat pojištěného z pojišlěné činnoslive

\ýši 900 000 Kč,

základní rozsah pojištění
Llmlt pollslnáho plnění pro áýJadnl rcz6ah pojišění:

35 000 000 Kč

spoluúčastpojištěného na každépojislné událosli

5 000

základni roění poji§tné
Na rozdll od čl, 7,

zPP oP

20 271

Kč

2014/02 se pojišlění nevzlahuje n6 regresnI náhlády zé zd€volního nebo nemocenského pojišlění

í 419 Kč

sleva za zúženííozsahu klrll oploíi zPP oP 2o14la2

ŠkodynéboJlnélrlmy ž vlagtňických, náiemních a obdobných ,/ztahú
sublimit pojislného plněnípío toto pnpojištěnl dle ZPP oP 2014102

Kr.r.Ýlni.2..lll10l,

Ké

r.*ll,r, dEll dle@.n

dl,@m

Pdldó9 i.ýž(!.dÉfu6)

.lrbódÉdnnEpnp*'060.200000076.s

7 000 000

Kč

Ýy'...e.m16'12011.11|§

celková sléva za zúžénirozsahukrylioprolizPP oP 2014/02

v poiistné smlouvěje dál€ Ujédnáno:
DPP oP 01 -záhlanični Poji§tné krytí - Evřopá

Flo,

Plilážka k základnlmU pojistnémU
DPP oP 20 - ztrata dokladú

í00 000

Sublimil pojistného plněnípíopňpojišlěnídle DPP oP 20

Přřážká k základnimu pojistnému

základni ročníPojistné včélnědoplňkových Poji3tných podmínek:

pojistného

Rokapitulac€

celkové roění pollstné

Kč

f
[--

-ra

f

líg5' xt

oxe
asz]l

xt

doba
Pojištění začIná dne í 7, 1 . 20 í 9 a sjEdnává se na dobu neulč]tou. Pojisíné období jé ročn í, Pojistné je sl,anoveno jako běŽné,
siednané hrázenl pojistnéhove splátkách nemá vliv na poj]stné obdobl,

Poiistnéjé§plalné íočně,a lo vždy k 17, dni1, měslce každého roku,

í8 852
sp álka poji§lného
(íočnífíekvenceplacéníje bez nB\ýšení, pololelní s navýšenlm 3% a čtvrtlelní5%)
Bankovnl spojení: čislo účtu900500 / 2700 konstanlní symbol 3558
Pío platbu prynlho pojistnéhoje variabilním symbolém člslo nabldky,
Prc platbu následného pojislného je Vanabilnlm §ymbolem čislo pojistné srn]ouvy uvedené v pojislcé,
PR platbě trvalým příkazem je Vá abilnlm symbolem vždy číslopojistné smlouly (En,lrualý přIkaz lze nBstavit až po obdžení
pojistky),

Pojistné bude

pláceno:

čIslo účlUpříjemce

bankovním převodem
900500

/

2700

3558
9335 987875

Touto polbtnou smlouvou 6o ksdnl16.0í.2ol9,24:00 hod. ukončujg pojbtná Gmlouva č.2925329225, na nlž pojlě(ánl
dlo tóto pojlstnó 3mlouvy nav6rul6 s tlmto pojl6tltel žařUěUl6 návlzno§t pojl3tnóho křyll, výč. uv§dgnó poJbtnó
smlouvy natulo polbtnou 3mlouvu. Přoptátok pollrtnóho26 Btávající pojlslnó smlouvy č,2925329225 bud. vrác6n na ÚČ.t

polbtnIk..

mlíblÝ!.úa

'$

1$,

FBtll,e,.irl *ýreoo.n.drM

P.l6v,

'.7Ž

lrodú.)

ustanovení
a] lnlormácě o olatném Drávu a řešgni stlžností.
'
Pojislná smo;va se ii;i pévnlm iádem českérepubliky, pojistné podínlnky jsou vyhoioveny v českémjazyce a pojistitel s
kli;nty komunikuje a podáVá jim iníormace V českémjazyce, pokud se v konkétnlínprípadě na ždosl klienta nedohodnou
jinak,

b)' Reglstr§mluv

smiuvní slrany se dohodly, že pokud táto smlolva podléhá povinnosti uveňejnění podle zákona č, 340/2015 sb,, o zvlášlních
lulo smlouvu
podmínkách ú;innosti některých smluv, uveřejňování lěchto smluv a o registru sm]uv (zákon o regi§tru sm !rV),
Pojislnlk je
zákonem.
slanoveným
límto
jejich
poiistník,
Ve
lhůtě
a
způsobem
povinen
a
to
dodatků)
uveřejnil
iVč, všech
'e
povinen berodkladně iníomovat pojistitele o zaslánl smlouvy správci íegislru smluv zpíávou do dBlové schíánky, Pojistník je
povinen zBjistil, aby byly Vé zverejňovaném znění §mlouvy skryty veškeréinfoímace, které se dLe zákoná Č, 106/1999 sb,, o
;Vobodnérn přístupi] k inlormacím nezveřejňUjl (především sejedná o osobní údáje 6 obchodni tajemstvt pojislitel€, přičemžza
obchodnl tajemství po]istit€l považuje zejména l]daje o pojlstných částkách; o zabezp€č€ní málétku; o bonlfikaci za
škodní průběh; o obratu klléntá, zé kterého io stánovéna výšs pojl§tného; o sjednaných llmitech/§ubllmltéch plnění a
výši spóluúčastl; o sazbách pojislného; o malusu/bonusu, Nezajistí_li poiistnlk Uvelejnění této sřnlouvy (vč, všech iejich
dódatkú) podle předchozíhoodstavce áni Ve lhútě 30 dnl ode dne jejiho Lrzavřenl, je opráVněn tuto smlouvu (Vč, Všech
jich
dodatků) uveřejnjt pojistitel, V iakovém připadě pojistník výslovně souhasí s uveřejněnlm táto §mlouvy (vč, vŠechj€'ejich
dodatků) v rcgisllu smluv, Je_li pojistnlk osobou odlišnou od poj]štěného, pojjstník potvrzljB,že pojištěný dalVýslovný souhlas s
Uveřejněnlm této §mlouvy (Vč, Všech jojich dodatků) V registíu smltrv. Uveřejněni nepředstBvujo poruŠénlpovinnosli
mlěenliVosti pojislitele,

Tato pojistná smlouva se řidí následujlclmi pojistnými podmlnkami:

E
a
E

Všeobecné poji§tné podmínky pm pojištěnl odpovědn osli , yPP o 2014101, zPP oP 2o14lo2
Doplňkové pojistné podmínky DPP oP

0,1 -

Doplňkové pojistné podmlnky DPP oP 20

_

zahraničnI pojistné krytl- Evíopa

ztÉtá dokladú

tr zzJ
tr
dotazník
tr
Nedilnou §oučásli

pojistné §mlouvyjsou podle rozsahu sjednaného poj]štění: Všeobecné pojislné podmInky prc pojišlění
odpovědnostivPP o 2014/o1, zvláštn I poji§tné podmínky pm pojištěnl odpovědnosli zPP oP 201lU02, doplňkové pojistné
podmlnky (DPP oP), jsou,l] ve smlouvě vý§lovně Uvedeny, a sazebnik poplatků-

&*rý sln. 2{

1i.

1!6,

g€rní,e,

.flll -Mie@.Ml1,6m

fu.&

v, 157,2

lFdY*.

a)

\

\
\

pojistnika
Prohláš€nl

pojistníka
všech o!í|oh a

séznáňen sě všem, úsl,Jnover ai poj slné sm oUW, včehe
Polv4J_i /é 'sem pléE.l á pld U7aýi6l'f sm'ouw J5em bvl
o^:9 Lzáv'ellm po|istné sm ouvy
p"lso"I *,t"'i, Polvzul
,
,",",;;;'""Ž,i"l,ii
poi stnycl podmlrol, ie,ich ob""", ,.",,,,
,i: osobnlcl, :oáij, s Pledsňuvri
zo,acovárl
o
lntomacr
"
p.o*",
*
!r:uclou
i<pm G §./námi léžs lnlo,rácnlm dolJ_ente. . ,"
poplálkú""e,i
a s lnfom,@ml pro kl16nta,
'ir]],.J,
p.r,*v. požadávky,lylo by ylJt'"é ém Áz4aňená1| a Žéd^é
""š"lJĚ;n;-"amlnBlr.tlvnich
ouŮ'viiř"v
-"ái,.r"ň"
sm
uavier,r
PótVžJ,i ,e isetr po,is|té,isde lrpeo
""e'p"ili"i
;á mJ, zircven poh|á; i, 2e Ťi oy y oojislil€lem úpllě
-p,"Ii
nll§l nemám Pl oh,a§L[, ze .áblzene pqirlě1l odpov d;';v_ iJí*i""lj;
"
v pojshýcn podŤ l<ácl a ,sem sivédoŤ, že v
p.,ii;."a,i
.váerá
zodoové/elv vš.chny mé dota/y { sj€dláýarémJ po.1šiě]',J",i","i,
""

ffi"#.;;i;il#,il;",,p"li,n.""r""p"i",i",ňa""oú|r-;r;r";oiištéť,slire.lleboodmlhLtlpo,islnélóp1ěn,)

zDrošt'u]|pó]lstitelémtčenllvGiiouzávilenémpojštěnÍáoplpaonýcnstoanýcnudá]ÓstechÝévztahukŽajisiiiolpopoti€byzajišlěnÍ
páiistilole, V pllpadé úniku škodnl události dále:

.zpoŠťUjlsiálnlzastupiteIsvi'policiladaŠlo€ányčňnéVl€sinÍmi]zenl'hasičskýzáchBnnýsbor'lékai€'ŽdÉvotnickáŽaiiz6nlazáchÉnnou
sIužbu povinnósli mLčénlivoslli

.7mocňOjiDo]istitele.Ésp'jimpověňenouosÓbu,abyvevšéchiÍ@nl6hprÓbÍhajícíchvsouv]s|osl]seškodníudáloŠtimohIináhlÍŽ€tdosoudnÍch'

'pi'ři

o;dllch sp sú a Ýylotovoýal / l|ch ^ople č výpisy|
"ý"i,
.zmocňUjipoj]stiteleknáhtédnulÍdopodkladújinýchpojŇťovénvsoÚVislostiseŠetřenÍmškodnýchUdáosrÍasvýplato!poji§tnýchplněnl.
onéri,{rapi v svis,os Ý 7tnenlm /ástávllho péva k
souhlršlm s llm, aby poj'sl (e, sdělova osobá- op,á;nélýa < olljell ooj,st4ého
,"o-"u a v loŤlo o/sáhu ho žpošíLiipovn,osti m čónl vosli,

i"ii,i'i,i

p"o.e

,

oÓ,*J

poledavlám7polišlěr,)'.ío,rácelý\aj'clseoo|6len

"ii,i"á,ir,"
po mé smni,
Výš€ Uvedenésouhasyá zmocněnise Etahújíina dobu

Prol'aŠLi''ž6,seŤbylinlonováno/p.a@vánlmtusdélelý.nÓcobniclúd4!(vizsru.náilfomacéozolácoÝan|osoo1lchidaiú)a'e
ini;; ioáJe a oéle v ooL1oon,ch mlstech poisti€l€, zaýallj,

iff,-g!i;ářá;*\ž,

Dod.oonosli iÝkdilc, se osoDnlcr. mau.sou ooslupne."a
le, že v tomio lozsáhú infomuji po]išlěné osoby,
pňpadné změny ósobních,]dajů,
Dál€ sé zavazujj, že pólisl]telibezodkladně oznámím

Potv?ul2evš.chnyúdale'ld€rélseňsdélilpoli3lit.ll(zqme.av\lplélsou!redelévoo:ishesm.ouvě]'isoupFvdlvé.úptné'Po.Jd
j.em e o"eriajs"u prá"a,"e a l"né,7,vázLjl s, bez /ovtecneh, ,d-ádu o/námtvšechnv ie:i,h
isem uda'F nenapsa vasho,Jčns, slv?q, že
/ňěl {z€.ňéla o,1do,učóván, ko*sponden(e\

řl",]:J;Jňiá,,"i"J;il':

",:",

""ó"r,i-.á"tj.i

""i,"1;Aer

PohLašUii.žeisemopévněnvýš€uvedenéproh]áŠéniUčinjti]ménempojištěného'je.]iosobo!odišnouodpo]istnlka'PÓlentopiipadse
póilt"ých podňlnek á s ostátnlmi ré evantním dókumenty a
i]il!1]řL'i",i;ai,i,i Ji:,si;"jr," " "l*r,". p"L""e i,á,rw.íái,iJ,"!iŇ"t
níor cem sděenýň mipojstilelem,
běžnó pojištěnl á pře\zslí
nabldky'po]Islnlká

pni.ái

l.eno,

rn"r tne,Bv právnické

o§oby)

smluvních stran

Pojišťovácízprosl€d

o"ilvl"

"rlojna "

",]]"*1_

tllcion

í5283609

í6, 1.20í9

podoba této
souěasně stvzuje, že prcvedl ideniinkaci pojislníka a že
rkazu lotožno§ti,

kovatel svým podpisern na

nvoto.enlm

r#jsi!xťt'^l"J"

na jéjlm p

