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Kooperativa
VIEUNA INSURAUCE GROUP

Pojistná smlouva
"

·c. 8602697395
pro pojištení podnikatelskyéh rizik - TREND 07

Kooperativa

pojištovna,a.s.,Vienna

Insurance

Group

se sídlem Templová 747, 11001 Praha 1, Ceská republika'
IC: 47116617, zapsaná v obchodním rejstríku u Mestského soudu v Praze', sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a
GAMASTAV - invest a.s.
Jednající! zastoupená:
Ing. Tomáš Cepela, predseda
IC: 25627376
se sídlem: Hanusova 31, 14000 Praha 4, Ceská republika
Korespondencní adresa: PETRISK INTERNATIONAL,
Ceská republika

a.s., U Zákrutu 1778, c. or. 5, 10600 Praha 10,

(dále jen "pojistník")

uzavírají
prostrednictvím pojištovacího maklére
PETRISK INTERNA TIONAL, a.5.
(dále jen "pojištovací maklét')
podle zákona c. 37/2004 Sb., o pojistné smlouve, v platném znení, tuto pojistnou smlouvu (dále jen
"smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v clánku I. této smlouvy a prílohami
této smlouvy tvorí nedllný celek.
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1.3.1 Movité veci, které jsou pojišteny v základním živelním pojištení.
Pojištení se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnení: 200 000 Kc.

Spoluúcast pro prípad vodovodní škody ciní 1 000 Kc.
1.4 Siednává se doplnkové živelní pojištení v rozsahu "VICHRICE", "SESUV" pro:

1.4.1 Movité veci, které jsou pojišteny v základním živelním pojištení.
Pojištení se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnení: 200 000 Kc.

Spoluúcast pro prípad vichrice nebo sesuvu ciní 1 000 Kc.
2. POJiŠTENí PRO PRíPAD ODCIZENí
2.1. Siednává se pro tvto predmetv pojištení:

2.1.1 Soubor ostatních vlastních vecí movitých.
Pojištuje se na novou cenu.
Pojištení se sjednává na prvnl riziko.
Limit pojistného plnení: 100000 Kc.

2.1.2 Soubor cizích vecí prevzatých.
Pojištuje se na casovou cenu.
Pojištení se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnení: 100 000 Kc.

Spoluúcast pro prípad odcizení na míste pojištení

C.

2 ciní 1 000 Kc.

CLÁNEK III.

"

Další druhy pojištení
1. POJiŠTENí ODPOVEDNOSTI

ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištení
Sjednává se pojištení obecné odpovednosti.
Pojištení se vztahuje na odpovednost za škodu zpusobenou v souvislosti s predmetem cinnosti
pojišteného dle cI. I. odst. 2.
Limit pojistného plnení: 10 000 000 Kc
Spoluúcast 1 000 Kc
Pokud cinnost (nekterá z cinností), na niž se vztahuje pojištení sjednané touto smlouvou, zahrnuje více
oboru ci podskupin (dále jen "obory cinnosti") - jako napr. obory cinnosti živnosti volné, vztahuje se
pojištení pouze na ty obory cinnosti, které jsou výslovne uvedeny ve smlouve, resp. jejích prílohách/,'
Nejsou-Ii obory cinnosti ve smlouve výslovne uvedeny, vztahuje se pojištení na ty obory cinnosti, které má
pojištený uvedeny v príslušném rejstríku, registru nebo jiné verejné evidenci ke dni sjednání pojištení.

1.2 Územní platnost
Pojištení se vztahuje na pojistné události, pri nichž nastane škoda na území Ceské republiky.
CLÁNEK IV.

Zvláštní smluvní uiednání
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"
E-mail: podatelna@koop.cz
CLÁNEK VIII.
Záverecná ustanovení

1.

Pojistník prohlašuje, že:
a) veci nebo cinnosti uvedené v této pojistné smlouve nejsou pojišteny proti stejným nebezpecím u
jiného pojistitele, není-Ii v této smlouve uvedeno jinak,
b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouve odpovídajl skutecnosti, a bere na vedomi, že je
pov.inen v prubehu doby trvání pojištení bez zbytecného odkladu oznámit všechny prípadné
zmeny v techto údajích,
c) úplne a pravdive odpovedel na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištení a je
si vedom povinnosti v prubehu trvání pojištení bez zbytecného odkladu pojistiteli oznámit
všechny prípadné zmeny v techto údajích,
d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona C. 37/2004 Sb., o
pojistné smlouve, a dále že byl informován o rozsahu a úcelu zpracování jeho osobních údaju a
o právu prístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona C. 101/2000 Sb., o
ochrane osobních údaju,
e) byl pred uzavrením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvori
nedílnou soucást této pojistné smlouvy,
f) souhlasí se zpracováním osobních údaju pro zasílání reklamních nebo obchodních sdelení
týkajících se produktu pojistitele a FSCS na v pojistné smlouve uvedenou korespondencn í
adresu, e-mail nebo telefonní císlo.

2.

Smlouva byla vypracována 4 stejnopisech.
a pojištovací maklér obdrží 1 stejnopis.

3.

Tato smlouva obsahuje prflohy: 1 - pojistné podmínky pro pojištení podnikatelských
c.2 - výpis zOR, c.3 - plná moc.

Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdržl 2 stejnopisy

rizik TREND,

Za pojistníka:
Hanusova 31

V Praze dne 8.4.2009
'..'.

Praha 4
ICo: 25627376
DIC: 004-25627376

Ing. Tomáš Cepela, predseda

Za pojistitele:

,/.

V Praze dne 8.4.2009

Martin Kylar - underwriter
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