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TENDRA spol.s.r.o.
Ořechová 3336
276 01 MĚLNÍK 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 86300994-16
Stav k datu 13. 9. 2017
Kód produktu: DP

Úvodní část
pojistné smlouvy č.: 86300994-16

¬

1. Smluvní strany
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):
Název firmy: TENDRA spol.s.r.o., zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 212079
IČO: 01820265
Ulice, č. p.: Ořechová, 3336
Obec: Mělník 1, PSČ: 276 01, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA
Plátce DPH: ANO

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím
IČO: 24260444.

Fincentrum a.s., Ulice, č.p.: Pobřežní 620, Obec: Praha 8, PSČ: 18600,

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě
2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.
2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje,
a smluvními ujednáními.
2.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je
tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem.
Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku;
o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech
plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu.
Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode
dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník
výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od
pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků)
v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

( Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
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uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.
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Korespondenční adresa:
je shodná s adresou pojistníka
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Pojistná smlouva č.: 86300994-16
Stav k datu 13. 9. 2017

Kód produktu: DP

2.4. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna, a. s.,
P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
2.5. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.
2.6. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 13. 9. 2017.
2.7. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem
8630099416.
3. Závěrečná prohlášení pojistníka
Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku “Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění” příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen
a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku “Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění” příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
Smlouva uzavřena v
dne
v
hodin
minut

TENDRA spol.s.r.o.

Podpis (a razítko) pojistníka

( Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

Šárka Lejsková
0953
Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy

www.ceskapojistovna.cz
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TENDRA spol.s.r.o.
Ořechová 3336
276 01 MĚLNÍK 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění odpovědnosti autorizovaného architekta,
autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

¬

Pojistná smlouva číslo: 86300994-16
Stav k datu 13. 9. 2017
Kód pojištění: DPR01
Pořadové číslo pojištění: 1
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1. Smluvní strany
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
¬

Pojistník, pojištěný:
Název firmy: TENDRA spol.s.r.o., zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 212079
IČO: 01820265
2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedeného čísla.

869 592,-

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činností dle:
výpis z obchodního rejstříku vydané/ho Městským soudem v Praze, č. oddíl C, vložka 212079, dne 28. 6. 2013
osvědčení o autorizaci vydané/ho Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze,
č. 37536, dne 23. 6. 2015
osvědčení o autorizaci vydané/ho Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze,
č. 31949, dne 12. 11. 2009
osvědčení o autorizaci vydané/ho Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze,
č. 29605, dne 1. 7. 2008
osvědčení o autorizaci vydané/ho Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze,
č. 22755, dne 26. 6. 2001
4.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 3, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P. Předpoklad vzniku
práva na pojistné plnění uvedený v článku 22 bodu 2 VPPMO-P pro toto pojištění neplatí.
Vedle pojistných nebezpečí uvedených v článku 22 bodu 1 VPPMO-P se toto pojištění sjednává i pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením
této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání
(čistá finanční škoda).
Ve smyslu článku 22 bodu 3 písm. c) VPPMO-P se jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednává 13. 9. 2016.
4.3. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace
povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude po-
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3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

O2204728626658

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014
(dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

Pojistná smlouva č.: 86300994-16
Stav k datu 13. 9. 2017

Kód pojištění: DPR01
Pořadové číslo pojištění: 1

skytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce
a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
4.4. V případě finanční škody poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný vykonával pro poškozeného činnost na základě písemné smlouvy o poskytování této činnosti nebo na základě písemného zmocnění nebo na základě jiných důkazů, které prokáží, že tyto odborné služby byly provedeny pro poškozeného oprávněně.
4.5. V případě finanční škody se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo
družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných
zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
g) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
4.6. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že toto pojištění se vztahuje i na finanční škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.
4.7. Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod se vztahuje i na případ finančních škod:
– nastalých v důsledku vady výrobku,
– nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
– spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se
vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
– nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.
4.8. Odchylně od článku 24 bod 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit
škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s činností autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě.
4.9. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů.
4.10. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
4.11. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.
4.12. Tam, kde se v pojistné smlouvě hovoří o autorizované osobě, je tím míněn pojištěný.
Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního
rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti,
která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO- P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Klientský servis: +420 241 114 114, www.ceskapojistovna.cz
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Pojistná smlouva č.: 86300994-16
Stav k datu 13. 9. 2017

Kód pojištění: DPR01
Pořadové číslo pojištění: 1

5. Rozsah pojištění

Pojistné
v Kč
47 472,-

Pol. č. Pojistné nebezpečí
1

Základní rozsah

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 %, tj. v Kč
Pojistné za pojištění profesní odpovědnosti po zaokrouhlení v Kč

47 472,14 241,33 230,-

6. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 13. 9. 2017 do 24:00 hod. dne 12. 9. 2018.
7. Přílohy
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpis z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 212079
osvědčení o autorizaci č. 37536
osvědčení o autorizaci č. 31949
osvědčení o autorizaci č. 29605
osvědčení o autorizaci č. 22755
8. Závěrečná ujednání
8.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost
a pravdivost.
8.2. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle bodu 2.2. tohoto pojištění,
- sazebník poplatků.
Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.
Sjednáno v

dne

TENDRA spol.s.r.o.

Šárka Lejsková
0953

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy
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TENDRA spol.s.r.o.
Ořechová 3336
276 01 MĚLNÍK 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 86300994-16
Kód produktu: DP
Doba trvání pojistné smlouvy od 13. 9. 2017 do 12. 9. 2018
IČ: 01820265

Vyúčtování pojistného

u pojistné smlouvy č. 86300994-16 k datu 13. 9. 2017

¬¬

V186

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném.
¬

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě
pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy.
1. Přehled pojištění
Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
sleva
za způsob
úhrady
pojistného
v Kč 1)

1

sleva
za počet
splátek
úhrady
pojistného
v Kč

sleva za
celkem
propojištěnost pojistné za
v Kč 2)
dobu trvání
pojištění
v Kč 3)

2. Přehled splátek pojistného
Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.
Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů
v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.
Tabulka 2
datum splatnosti
13. 9. 2017
Celkem v Kč

výše splátky pojistného v Kč

33 230,33 230,-

V pojistné smlouvě byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradě.
Pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištění.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
( Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

* P. O. BOX 305
659 05 Brno

¬

Pojištění profesní odpo33 230,27
0,00
0,00
0,00
33 230,vědnosti
Celkem v Kč
33 230,27
0,00
0,00
0,00
33 230,Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč
33 230,1)
způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)
2)
sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
3)
v částce je zohledněn koeficient za dobu trvání pojištění
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč



pojistné za
dobu trvání
pojištění
v Kč

O2204728626674

Tabulka 1
pořadové název pojištění
číslo
pojištění
v pojistné
smlouvě

3. Způsob úhrady pojistného
Číslo účtu: 246246
Kód banky: 5500
Variabilní symbol: 8630099416
Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás
můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.
Dne 11. 9. 2017

Milan Slavíček
Ředitel správy pojištění

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
( Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

* P. O. BOX 305
659 05 Brno

TC99006001018

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Číslo pojistné smlouvy: 86300994-16

Klient
Obchodní firma: TENDRA spol.s.r.o.
IČO: 01820265
Sídlo: Ořechová 3336, 276 01 Mělník 1, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon, e-mail:

¬¬

V118

Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů
ü Majetková situace firmy
ü Stávající zajištění firmy

ü Počet zaměstnanců
ü Druh podnikání firmy

¬

ü Příjmy firmy
ü Investiční záměr

Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:
ü pojištění profesní odpovědnosti
Specifické požadavky klienta:

Klient byl seznámen a převzal:
– sazebník poplatků
– informace o zprostředkovateli
– příslušné pojistné podmínky
Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou
formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovení tohoto záznamu převzal v písemné podobě, a že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se
pojištění.
Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.
V

Podpis klienta

dne 11. 9. 2017

Pojišťovací zprostředkovatel

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
( Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

* P. O. BOX 305
659 05 Brno

¬

Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatele/zástupce pojišťovny:
Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná
nebezpečí.

O2204728626690

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná
nebezpečí.

Číslo pojistné smlouvy: 86300994-16

Potvrzujeme, že pojistník TENDRA spol.s.r.o., IČO 01820265, Ořechová 3336, 276 01 Mělník 1, ČESKÁ REPUBLIKA má
uzavřenu pojistnou smlouvu č. 86300994-16.

¬

Pojištění odpovědnosti



Pojistka

TC99004001014

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

¬

V116

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.
Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

¬

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014.
10 000 000 Kč
Česká republika
2 500,- Kč

Platnost pojistky od: 13. 9. 2017

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním
kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese:
http://en.ceskapojistovna.cz/contacts.
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Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

O2204728626703

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 13. 9. 2017 do 12. 9. 2018.

