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potvrzení o uzavřeni pojistné smlouvy číslo86851850-1O

Pojistník

lng. René Skýpa|a
Jaselská 197111

Jméno, příjmení
Ulice, číslopopisné
PSČ, obec
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Pojistná událost
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Pojistná nebezpečí
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pol'istnou udá|ostí;e škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy,

O

události.
eojistným nebeipečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné

podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné po,iistné podmínky pro pojiŠtěnímajetku a odpovědnosti
VPPMo-P-01/2014.
Pojištěnív základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištěnív zák|adním rozsahu se sjednává s územnímrozsahem
Pojištěnív zák|adním rozsahu se _sjednávi s9 9polq9i19!i
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Česká republika
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Pojištění profesní odpovědnosti
Oprávněnou osobou z tohoto pojištěníje pojistník.

Pojistná událost

pojistnou udá|ostí je škoda či újma vzniktá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

poiistným nebeipečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příČinavzniku pojistné události,
pojiŠtěnímajetku a odpovědnosti
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro
VPPMo-P-o1/2014.

Pojištěnív zák|adním rozsahu se sjednává s limitem pojistného p|nění
Pojištěnív základním rozsahu se sjednává s územnímrozsahem
Pojištěnív základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí
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o00 0o0 Kč

Česká repub|ika
5ooo Kč

Pojistná doba

Polištění se sjednává na dobu od 5, 2. 2018 do 4. 2.2019.

pojistníka, je moŽné ověřit zasláním koPie této PojistkY
tnformaci o tom, zda česká pojišťovnaa.s. eviduje toto pojištěnívýše uvedeného
na adrese: http://en.ceskapojistovna,cz/contacts,
dotaz
uznést
může
zahraničníspolečnost
klient@ceskapo,|istovna.cz,
na e_mail:

Klientský servis: +420 241114114, po_pá:7:O0_19:O0,

P.

o. BoX 305, 659 05 Brno
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jsou platné ke dni jejího vydání,
Pojistitel potvrzuje, že údajeobsaženév pojistce
Platnost pojistky od:

5.

2.2018

Milan slavíček

ředitel správy pojištění

pojištěnívrj,še uvedeného pojistníka, je možnéověřit zasláním kopie této
lnformaci o tom, zda česká pojišťovna a.s. evidu,je toto
,ur,raničnispolečná'rirnoz"'r^ert dotaz na airese: http://en.ceskaPojistovna,cz/contaďs,

pojistky

na e_mail: klient@ceskapoiirtáun...r,

Klientský 5grvi5; +42O 241114114, po-pá: 7:O0-19:OO,

P,

O, BOX 305, ó59 05 Brno
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