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GROUP

Pojistná smlouva

č.860310980S
pro poji.štění podni.katelských rizik - TREND 14

Kooperativa

pojilťovna.a.s

.• Vienna

Insurance

Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
lČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen ·pojistitel")

a

AQUA-GAS.s.r.o.
Zastoupená:
Radovan Koudelka, jednatel
lČD: 25513117
se sídlem I bvdlíštěm; Berkova 534, Č. or. 92, 612 00 Brno, Česká republika
Korespondenční

adresa je shodná s adresou sídla pojístntka.

(dále jen 'pojistnOt*)

uzaVÚ'aj{

prostředni.ctvťm

pojišťovacího

makléře

FT makl6fsU, s.r.o.
(dále jen ·pojišťovací makléř")
podle zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva'),
která spolu s pojistnými. podmínkami. poji.stltele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přtlohamí této
smlouvy tvoři nedť.lný celek.
č,
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~LANEK1
Úyodrú ustanovení

\

1. Pojt.stnik je zároveň pojtštěným,
2. PFedmlt annosti
dokumentech:

pojiltlného

ke dni uzavfem
.

této smlouvy je vymezen

v nbLedujidch

pfUofených

výptsu z obchodního rejstříku ze dne 4.8.2014
výpts ze živnostenského rejstříku ze dne 4.8.2014
3. Pro pojUtlrú sjednané touto smlouvou plat( oblanský úkonik
a ostatm obemi úvazn'
pfedpisy v platném znění, ustanovenf pojistné smlouvy a n'sleduj(c( pof1.stn6 podndnky:

privrú

P.100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojíštěnt majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P.2OS/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečeni
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
4. Doba tf'rim pojUtim
Poatek pojištěrú: 5.8.2014
Pojištěni se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištěni se prodlužuje o další pojt.stný rok,
pokud některá ze smluvnich stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před
uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení
lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke kond následujídho
pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
Pojištin( vlak zamkne nejpozdiji k 4.8.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.
~L.ANEK2.
DaLi{ druhy pojiitim
1. P01IŠJĚNf OOPovĚDNom

ZA Ú1MU

1.1 Zikladní pojiltinf
Pojištěni se vztahuje na povinnost nahradit újmu vletni
pfed,m.
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit
pojtštěného vymezeného v čL 1. odst. 2.

újmy způsobené vadou výrobku a vadou pr'ce po

újmu způsobenou

v souvtslostí

s předmětem

čtnnostt

Ltrnít pojistného plnění: 20 000 000 Kč
Spoluúčast: 10 000 Kč
Pokud činnost (některá z čtnností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více
oborů a podskupin (dále jen .obory čínnostt") - jako např. obory čínnostt živnosti volné, vztahuje se
pojištění pouze na ty obory čínnostt, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách,
Nejsou-li obory čtnnostt ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojtštěnt na ty obory činnosti, které má
pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo ji.né veřejné evidenci ke dni. sjednání pojištění.
Hlavni &nosti

pojUtin6ho.

Za hlavní činnosti. se považuji čtnnostt s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojíštěného:
- vodotnstalatérství,
topenářstvi, vzduchotechnika
- svářečství
- montáž, opr., revize a zkoušky plynóvých zařízení
Předpokladem plněni pojt.stttele je současné splnění následujídch podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti
s činnosti, která spadá do předmětu
vymezeného v čl, 1. odst. 2,
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čtnnostt

pojtštěného

b)
c)

pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozováni příslušné činnosti na základě obecně
závazných právních předpísů..
odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činnosti nent z pojištění vyloučena touto
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními. ujednáními vztahujíctmi se k pojištěni.

1.2Připojiftini
Sjednává se:
Připojiltěn(
zp6sobenou

"C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanĎň Ikodu včetni odpovidnosti
vadou práce po předáni (bez odpovidnosti
za škodu zp6sobenou vadou výrobku)

za škodu

Nad rámec čl, 1 ZPP P-600/14 se přtpojíštění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním
předpisem stanovenou povinnost poji.štěného nahradit škodu, kteri vznUda jin6mu jinak, nel fako:
- škoda na věd, kterou se rozurrrí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zntčentm nebo
ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci
nebo škody na zvtřett,
Přtpoítštěnt se sjednává s územní platností Českj republika.
Kromě výluk vztahuííctch se na pojištěni odpovědnosti. za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných
podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištěni, se při.pojištění dále nevztahuje na
povinnost nahradit čistou finanční škodu zpGsobenou:
a) vadou výrobku,
b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením Lhůt nebo termínů, s výjimkou
Lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné mod,
c) poskytováním
software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a
i.nformact, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
d) výsledky projektové, konstrukční,
zkušební, analytické,
testovací,
kontrolní,
revíznt, poradenské,
konzultační, účetní, plánovact, výzkumné, překladatelské,
zprostředkovatelské,
jakékoli duševní tvůrčí
činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo ltkvídátora,
t) v souvislosti s jakoukoli ftnančnt či. platební transakcí, včetně obchodování s cennýmt papíry,
g) porušením práv z průmyslového
nebo jiného duševního víastmctvt
(např. práv na patent, práv z
ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských
p~v),
h) schodkem na ftnančních hodnotách, zpronevěrou,
V porušením povinnosti mlčenlivosti,
j) nedodržením
rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených
nákladů nebo jiných parametru zadaných
objednatelem,
k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem
rozumí projekt, který 1e pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
O vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí
škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobtt škodlivý
následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.
Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z přípoítštěnt -CO pouze za předpokladu, že jsou současně
splněny následujíct podmínky:
a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto přípojtštěnt,
b. nárok na náhradu čisté ftnančrrí škody byl proti poji.štěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání
tohoto přtpořtštění,
c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti poji.stiteli do 60 dní po zániku tohoto přtpořtštěnt,
Pojistitel poskytne pojistné plněni z tohoto přtpoříštěnt také z pojistných událostí vzntklých v důsledku
příčiny, která nastala v době trvání pojištění přtpojtštěnt
"CO sjednaného u pojistttele uvedeného v této
pojistné
smlouvě pojistnou
smlouvou (případně
více na sebe navazujíct.mi pojistnými
smlouvami),
bezprostředně předcházejtcíírnt) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání přtpořtštění).
Z pojistných událostí z přtpoříštění 'C" vzntklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem
počátku pojištěni dle této pojistné smlouvy však poji.stitel neposkytne pojistné plněni v rozsahu větším, než
jaký odpovídá rozsahu přtpojtštění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzníku příčtny
škody.
Sublimi.t: 1 000 000 Kč
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Na úhradu všech pojistných události nastaLých z přtpojíštěnt "CW během jednoho
pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do vý~e sjednaného subltmitu.
Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

pojistného

roku poskytne

Připojiltiní
"Z", které se vztahuje na povinnost nahradit l'Ijmu zpClsobenou na movité vid, kterou
pojUtěný pfevzal za účelem provedeni objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité vid
nebo zviřeti. které pojUtiný oprávnině uf(vá nebo pof(w (dále jen "uf(vaná vlc").
Poji!tění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidLech,
b) převzatém zvtřetí,
Pojtštění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidLech.
PojUtěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věd podLe jejlch charakteru a hodnoty tak, aby
toto zabezpečeni rnínímálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajťcímu z pojistných
podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na
horní hrantcí pojistného plnění, pojHtěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této
povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích
následků, neposkytne pojístttel z takové poítstné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle
Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečeni
odpovídá skutečnému způsobu
zabezpečení věd v době vzntku pojístné události.
Subli.mit: 400 000 Kč
Spoluúčast: 10 000 Kč

1.3 Územní platnost
Pojištění se sjednává

5

územní platnosti: území České republíkv,

l:LANEK3.
Zvláltni Údaje a ujednáni
Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena
a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných
předmětů vyplývajťdmu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečeni.

l:LANEK4.
Odaje o makWH
Poji.stník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovadm makléřem FT maklfřsk'. s.r.o. smlouvu, na jejťmž základě
poji~ťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou
činnost v pojišťovntctví pro poítstrríka, a to v rozsahu
této smlouvy.

l:LANEK 5.
Odaje o pojistném

1. Pojistn6:
Pojiftěni odpovědnosti
Roční pojistné
:

za l'Ijmu - základní

Pojiltini odpovědnosti
Roční pojtstné

za újmu - pftpojiitění

.

44 517 Kč

.

17 240 Kč
61757 Kč

Sjednáw se bilné pojistné s pojistným obdobím 12 mlsícll.
Sleva za délku pojistného obdob{ ...•••..••.•...•..•••..•.•••.....•.••..•.•..••••••••••.•••.••..•
Jiná sleva I pHráfka
•••..•....,..•...•~••..•._ •.••....••..•.•.•.•.......•.••..•••..•.•.••.•.•.••...••...

Celkem sleva

I při.rálka

~~

.

Celkové rolni pojistné po úpravě
•.•..•.••.•..•......•••••.••.•••••••.•.••••••.••.....••.••••••••
Pojistné za pojistné období
...........................................•..•............•..•••....••...
Strana 4 (celkem 8), RTF

-s %
-45%
-50%
30878 Kč
30878Kl

2. Pojistm~ za pojistn' obdobť je splatné vidy:
k 05.08 ..
každého roku převodním příkazem s přtpomenutím
Peněžní ústav: Česká spořttelna a.s.
Číslo účtu: 2226222
Kód banky: 0800
Konstantrrl symbol: 3558
Vartabílrrí symbol: 8603109805

platby na účet poji.stltele.

ČLANEK6.

Hláleni škodných ud'lost(
Vznik škodné události. hlásí pojístník bez zbytečného

odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperati.va , poji.šťovna, a.s., Vi.enna lnsurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřtce
Tel: 841105 105
www.koop.cz
ČLANEK7.

prohláŠen( pojistnťka
1. Poji.stník potvrzuje, že před uzavřením poji.stné smlouvy převzal v lísttnné nebo, s jeho souhlasem, v jiné
textové podobě (např. na trvalém nosiči. dat) Informace pro djemea o pojištěni a seznámil se s nímí,
Poji.stnik si. je vědom, že se jedná o důležtté i.nformace, které mu napomohou porozumět podmínkám
sjednávaného pojíštěnt, obsahují upozornění na důležtté aspekty pojištění i. významná ustanovení
poji.stných podmínek.
.
2. Pojlstník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo ji.né textové podobě
(např. na trvalém nosiči. dat) dokumenty uvedeM v
1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s ntmt, Pojistnik
si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást poji.stné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho
omezení (včetně výluk), práva a povinnosti. účastníků pojištění a následky jeji.ch porušení a další
podmínky pojištění a poji.stník je ji.mi.vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

a.

3. Poj1.stnik prohlašuje, že má poji.stný zájem na poji.štění poj1.štěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojístník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydlHtě
či. sídla a kontakty elektronické komuni.kace
uvedené v této poji.stné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s
jinými. údaji. uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je poji.stnikem nebo
pojištěným, využívány t pro účely takových poji.stných smluv. S tímto postupem poji.stník souhlasí i pro
případ, kdy poji.sttteli. oznámí změnu adresy trvalého pobytuthydlHtě či. sídla nebo kontaktů elektronické
komunikace v době trvání této poji.stné smLouvy.
5. Pojtstník souhlasí, aby poji.sti.teL předával jeho osobní údaje členům poji.šťovact skupiny Vi.enna lnsurance
Group a Finanční skupiny České spořttelny, a.s. (dále jen 'spřízněné osoby"). Poji.stnik dále souhlasí, aby
poji.stltel i. spřízněné osoby používali. jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektroni.ckou kom untka ct,
za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Poíístník

prohlašuje, že věd nebo ji.né hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou
nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti. stejným nebezpečim u jiného poítstttele, pokud není v
článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
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ČLÁNEK 8.

Zbirefn4 ustanovery{
1. Návrh poji.stltele na uzavření pojistné smLouvy (dále jen "nabídka") musí být poji.stnťkem přijat ve lhůtě
stanovené poji.sUteLem, a není-lí taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení
nabídky poji.stnťkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijeti, a to
ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopi.sech. Pojistník obdrží 1 stejnopts,

si ponechá 1

poítstttel

stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1stejnopis.
3. Tato smlouva obsahuje přílohy: I-internetový

výpi.s z OR a ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 4.8.2014
Jméno, přijmení / název zástupce pojisUteLe (ztskatele): Dagmar Nezvalová
zaměstnanec pojistitele
Získatelské číslo: 19091
Email: dnezvalova@koop.cz

6~
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Podpis .zástupce poji.sUtele (ztskatele)
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Podpis poji.stnťka

....
-

ZvUltrn smluvm ufednám k pojtltěn{ odpovidnosti

za &'Jjmu

ZSU-SOO/14

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU")jsou nedílnou součásti pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli. ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovenťm pojistné smlouvy, má přednost
příslušné ustanoveni pojistné smlouvy. Nejsou-lí ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí
ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli. ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojtštění odpovědnosti za újmu v
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.
flánekl
Dalli výluky z pojatin{
Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojístných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozovánťm tržníc a stánkovým prodejem v tržnících,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod),
ci provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a
motokárových drah, vozítek segway, Lanovýchparků, bungee jumpingu, zorbíngu, potápění, parasai.Ltngu,
swoopingu, surftngu, rafti.ngu, canyontngu a obdobných aktivit,
d) provozováním a pořádáním ctrkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavrrích parků,
e) pořádá mm tanečních zábava diskoték pro více než 500 návštěvníků,
1) činnosti kaskadérů,
g) provozováním činnosti, při které je porušována tntegríta lidské kůže,
h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
Ú činnosti agentury práce,
j) směnárenskou čínnostt,
k) hornickou činnosti a činnosti prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
O výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a
znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
Článek 2
Dalš{ výluky z pojUtim odpovědnosti

za &'Jjmu
zpOsobenou vadou výrobku a vadou práce po předám

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištěni
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost
nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací,
výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revízí elektrických,
plynových, hasících, tLakovýchnebo zdvíhacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
ci zastupováním, zprostředkovatelskou činnosti, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytovárrím software, zpracováním a poskytovánťm dat a informací,
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS,EPS),
1) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékámy,
g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních
služeb a služeb trenérů,
Ú prováděním geologtckých prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla
apod.,
k) obchodem s erotickým zbožím,
Článek :3
Poji.ltěm odpovědnosti z provozu pracovních strofO
1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojíštěného nahradit újmu způsobenou v souvtslostt s vlastntctvím
nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem
činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písmo b) ZPP P-600!14).
2) Poítštěnt se však nevztahuje na povinnost pojíštěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvislosti se škodnou události bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plněni. z pojištění
odpovědnosti. za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojíštěného jinou pojistnou smlouvou
(zejména z povinného pojištěni odpovědnostt za újmu způsobenou provozem VOzidla),nebo
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b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištěni odpovědnosti
za újmu způsobend
provozem vozidla, ale právo na plněni z takového pojištěni nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
U byla porušena povinnost takové pojištěni uzavřít,
i.U jde o vozidlo, pro které právní předpís stanoví výftmku z povinného pojištění odpovědnosti za \
újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
\
UUk újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v
\ .,
rozporu s právnímt předpisy,
c) jde o újmu, jejťž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo přt účasti na motoristickém závodě nebo soutěži. nebo v průběhu přípravy na ně.
3) Pojtsti.tel poskytne z pojištěni dle tohoto článku pojistné plněnt
a) v případě újmy způsobené výkonem čtnností pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše
do částky odpovídajíd sjednanému lírnttu pojistného plněni pro pojištění odpovědnosti za újmu Ci v
jeho rámct (subltmtt),
b) v případech neuvedených pod písmo a) nejvýše do částky odpovídajtct sjednanému limitu pojistného
plnění pro pojištěni odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000." Kl ze všech pojistných
události nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rárnct limitu pojistného plnění sjednaného
pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (subltrmt),

f1.6nek4
Rozsah pojiltin{ ve vztahu k vyfmenovaným pHpad6m odpovldnostl za újmu
1) Z pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami. a pHpravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny
(odchylně od
2 odst. 1) písmo s) ZPP P-600/14),
b) provozováním vodovodů a kanalizaci, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývajíci z čl, 2 odst. 1 písmo
r) ZPP P-600/14 není dotčena,
ci pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akci, pořádáním sportovních akci, organizováním
sportovní čtnnostt,
d) stavbou, opravami a likvidaci lodi,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi. pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plněni do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištěni odpovědnosti
za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných události nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku v rámci limitu pojistného plněni sjednaného pro základní pojtštění odpovědnosti za újmu
(subhmtt).
čí,

2) Z pojištění odpovědnosti. za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími. motorovými. dopravrrírní prosti'edky, včetně
jejich součásti a příslušenství,
.
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
ci prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvíhacích zařízení a zařízeni
sloužicich k vytápěm nebo chlazeni,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel poji.stné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištěni odpovědnosti.
za újmu, maximálně však do výše S 000 000 Kč ze všech pojistných události nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku v rámct limitu pojistného plněni sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu
(subiírntt),
3) Z pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou

vadou výrobku vzniklou Spoj8l1Úl1
nebo smúenim vadn'ho

výrobku s jinou vid a újmu vzniklou dallim zpracov'nún

nebo opracodnún

vadn'ho

výrobku

poskytne poiístttel pojistné plněni (odchylně od čl, 3 odst. 2) písmo d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného
limitu pojistného plněni pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze
všech pojistných události nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámd límttu poji.stného plněni
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublímtt)
4) Je-li sjednáno pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou v souvíslostt s reali.tní činností a/nebo je-li
sjednáno pojíštěrrí odpovědnosti pouze v rozsahu odpovldnosti za 6jmu zpllsobenou v souvislosti s
vlastnictvím nebo pron'fmem nemovitosti, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývajíci z
vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzntku škodné události z pojištění
odpovědnosti za újmu majetkově pojiltiny u poji.stltele uveden6ho v této pojistné smlouvě.
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