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MAXIMA pojišt'ovna, a.s,
se sídlem Italská I5a3/24, 1zo oo Praha 2, Česká republika
IC| 613 28 464
práVnická osoba zapsaná V obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, Vložka 3314
zastoupená na základě zmocnění níže podepsanou osobou

(dále jen,,pojistit€t")

Právnická nebo fyzická osoba uvedená jako Poiistník v,,Žádosti o Poiištění odpovědnosti za
újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné §lužby pro realitní zpíostředkovatele" v příloze
této smlouvy

(dále jen .,pojistníť)

uzavírají pojistnou sm|ouvu č.

690 20 00876
pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odboíných stužeb

a



1. úvoDNí UsTANovENi

1.1. Pojisnrik sjednává tuto pojistnou smLouvu Ve svůj prospěch, tsn, je záíoÝ€ň pojištěným,

1.2. Předmět€m činno§ti poiištěného ke dni lzavření iéto sm ouvy je posMování odbomých služeb voboru "Realitni
zprostředkovánl.,

P'eoDoNaaemplrélizpoj,<l"nje,/epol,sLéÚÉvaobéporuse,oď,ipovinno<l-ebo líé p óvN (,Ltecnóqb, |-elé o}l,

;.J;";';;;'';;;;;;""unió"rvoi,u.,jo"o'nl.''U/eo/e4qe
oaáleaíe] cinnoj píoJo,oÝané n" /.NaOe obÉ le závJ,n;lh p-á\ i,'r p'edo,:,

1.3, Po\ É " l .,žádosti o pojistěni odpovédnosti za újmu způsobenou vadou po9kytnute.odborné službv pro reálitní
-'- ,i.".ti.ar"vatele" lá;ó |en.,žádost") ur". ,úoc" ; z0_o§t.ed.o/a!ell U.ede Pojišt,ovaci makléř nebo jeho

;ilil;;i;;;;, 
""iňi"l 

;;..]:l"r" "á* 
**ii" . , p u.ou.n,. |Fho poJB,nÁho. 7á,m l,,obc, od]l s!yl, l,eq se bJd_

l,iii'il,J á],,J,:: ,:-,i,,j,r, '. |; ";"" 
li,e . <t.ay. o;e p,o,ádé l ýih éd lě proslledn,ryiíí leLo /D'no no, néne osobÝ,

.'ter; r- op:a. ,er. prrjn"r .írl. 
".ě 

/"\azn. o,náme,i, proh'áieli o ,o,hod,(t 5nllv,l(l pdnnPru,

póL !d ie ! Zá.lósh" v set cr ,,Úlare o zp.ostředkovatell' lveden pojišťovací agent nebo jeho vázanÝ zágtupce anebo

il!l"",í',j,ii"př i,".iI;iii;lá, Ě"]i<",[!". "] "cl",i, 
že správu óoj stné §nlo,]v/ ve smys]u přijmu oznámení a žádostí o

z nerlin ,ory, rp iorné ýano\e ,é vPo 100-/, v1lo ,ovo l'lo o5ooo,

1.4. Pío Dol stefi $ednane tolto smLoUÝoU paií občanský zákonk a ostatní obecně žáVarné píávní předpisy V plátnán zněn|

t lanoie,;pol,,r*, n,o rv, an",,éd,i,c oolslléooomřl}|

Prc pojjštěníodpovědiostj za újmu způsóbenou vádou poskytnuté odboínéslužby (dále jen 
"prof€§ňí 

odpovědnost")

. VPP 300-2 - všeob€cné poj stné po.hinly pro poj šténl ínéjetku a odpovédnoshpodnLlatelŮ

. zPP 690 2 - zvláštni polsme poo.intv pá póÉte"l odpóVéd,osi ža ijmu způsobenou Vadou poslginuté odborné

služby

Pro pojlšiění odpovědnosti z. újínu zPŮsobenou vsouvislosti s činností, na kteřou se vžtahuje pojiŠtění profesní

"a-pá"áiri""ti 
J;"o*.g t""t"i,";i"t... "*i"",á., "ikolivšak 

vadou 
,po9kytnuté 

odborné služby (dále j€n,,obe.ná

odpovědnost")

. VPP 300-2-Všeob€cné pojistné podmnly p o polÉtén mdjeil,U a odpovédnosiipodnlkaielŮ

. ZPP 6\0 2 - 7\ áďn|poJrlne podl ln\ pro óolilá iodDovědloql zaLlnU

1.5. Pojištění žačiná dnem uvedeným v ,,Žádosti' jako ,,Počátek pojištěnt,

Pojištění 5e sjednává na dobujednoho poiistného roku s automati,kou prolongací,

2. Po]IšrĚNi PRoFEsNí oDPoVĚDNosTI

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu zPů§obenou vadou poskytnuté odborné služby v oboru vymezeném

v čl,1. bod 1.2.

WŠehrubýchpi]můpollsiénehozpollsťovanéelnnostizapředcházejícírokjeuvedenaV,,ŽádÓsti.v€zvolené,,kateqoriiaVar]antě
.l,é niP h,l behó ó ,mu' v rc\c ,Po/Qh po1,1lĚ l]',

ř;ffi".';;;J,;Ó;;"h"r"," ti"""ii,ló LÍ,eoena p;eopot<léd,iá výše hrubých příjmů za prvnírok činnosii,

Poj]štěný je povin€n oznámit po]istiteli bez zbytečného odkladu zýýšení hrubých přijmů oví,e ňež 20 o/ó,

2.1 Rozsah poiištěni, limity Plněnia spoluúčasti

Pojlštěníje sj€dnáno v rozsahu uvedeném v,,žádosti" v sek€i"Rozsah Pojištěnl,

^".""l"ó 
n,1 .i! ? zado/ se LÉonavo,,, spoluúčast pro pojiiténi Povinnosti nahradit Újmu

;;ů]|r:ň ;;;; il*ř."iá.alái"áirÁv i,"p;eúo.i 5 óoo xč nebo 1 o/o z výše poiistného plDěni,

2.2 Doložky

DPo 1- Profesní odpovědnost r€alitní,h makléřů a kanceláři

r, Mimo Vý]Uk uved€ných v€ VPP a zPP, kieÉ se vztahujík tomuto pojjštěií, se po]ištěnídále n€vl.huj€ na povinnost nahradit

újmu způsobenou:

a)Vsouv]slostjsinformacinebo€dou,sezastlpovánimčizplostředkováníínVob.stechfinancování,Íealzaceavy'nosu
investLc, cenového Vývoje,

b) v souv]slostrs iníormacínebo radou iýkajícíse budouchh změn stavu nemovitosiínebo j€iich okolí,

d) V souvislostis poskytováním prévníó služeb,

e) obchodováním s cennými papíry,

DPo 1a - Škoda na převzatýó doklad€ch

r, Pojištěníse Vzt huj€ také na povinnost poj]štěného pos§tnout náhladu škody na převzatých dókladech,

Pe/zd§ndo("d€Ts"pro,céJloholopol"ó oll.|do,|odl doÝTlo,t,!o,sennPn,dobFIeoon, 1,o;Ť ,o,,',

;";.;;;,;;;"J,,,",,; ,",,"" .",,i,i; ";,ú;;;;' 
á",,, j šl,žeb, Dlo }l"|, ]e,"on,no poFleL po,e"i

oopo,éd,o,llofupolslnoucToL,ol, 
)(t,d2r,



z po] štěni odPovednosri 2. škodu nd olevz.tÝ.h .iókv|áŤ ,dor*.".no ,", ,;;,;;;;;;;;;,J:;*,:l§"}::;":"]i.Í#iiiíi:";;11;;"; - -" *.
V pruDenu ]ednoho poJistn€ho rclU, Uvedenym v,Zád(

i3j]i§l."oo""n ""o, 
," .*"* * o**"*. *o*"'.'j *1*3Ť*;**Uť;:jťťťťťťi"#

3. PoJIšrĚNí oBEcNÉ oDPoVĚDNosTI

Pol]štěn obecne odpoledno9b se s]ednavá Dio Dió;

-+*itlť,laí*lť;,j[,n-iííťfi iiii,}lil$;$;"h#Éh;fr,íiii*ť{ň"#:*i
Pojištění se vztahuje n. povinnost nahradit újnru s výjimkou újn',yzpůsobené vado. výrootu a vaaou prace po přeoání.

3,1 Roz§áh poiištění. limity plnění a spoluúčásti

Pojištěníje slednáno v roz.ahu uvédeném V,,Žádostť V sékci"Roz§ah pojištěnť.

3.2 Časová platnost pojištění

odchyhé od cl, ] odst, 3 psín, czPP 650 2 sé
lso" -"t*"e wr"e"v "ij"j"i" p"6ifr"r- - "l"o"eu, 

le Pojistite|je povinen poskytnóut pojistné phění za předpokladu, že
a) přičina wn]ku qmy, b. pol!šeniprávnl oovjr,roa r v rm 63r_jn"a;i1 ,": ,,;l,i"i,:;l"illi,iii l]i,?i1',l"liť;Tii];",,iJ.llz oť.'ed\u új ra Vzrltla, ft(Ld,. po
oj oo.,oz-|iDopfuéoi.erne.Dla.r,ln.lo,:rr.ll"du,J-a",",;;."*;;;,:;HH::',
.) po, ý6, y D,din, na.o\ nd O'rá l p o|l pol, ť"l oo o0 ol i po za]-, po]i,,é ]i,

3.3 DoloŽky

Doo-3 Úima ná vě.ech př€v:átých a věcech užíVaných
1, odchyiné od al, 5 odst, r pism. m) zPP 650-2,*,t" 

"e. 
*o" 

^ii"r, 
iĚi; fi st#;;;§ ij"rl"i:* iti:HŤffijffi:"i,,,",","::,iovjnno5t 

nahr.dit újmu vzniklou na

Pojištění V ro?sahu tohoto bodu se n€Vžtahuje na povlnnost nahradit újmu|.) vznrk oU ze smluv o přepravě a ze zasílatelských sm uV,b) VžnikloU na motorov,lch Vo?i.l]ech,
c) vzniklou na letadlech . p]avid]ech,

d) Vžnik]ou pohřeŠovániin př€Vz.té věci n€bo zví.řete,
2, odchy]né od al, 5 od+, 1 plsrn. n) žPP 650 2 s

"o-""e.,."o".,""L,.l"l;;"];""li,;i"':;::]"J:;i;.1"'")jj"]§J,3i*i,*,ff)::no'.alrao,t,mLvhk,oLr"
PojGtěnív rozsahu tohoto bodu se nevztahuje ně povinnost nahra.lit újnrula) Vzniklou na věci, ktercU pojištěný uží(á neopÉvněně,

i] fllX]; 3lfTlil:íadměrn'm 
provo,nínr čijiným zaiížením. n€vhodným užíváním nebo chybnou obďuhou,

d) Vzniklo! na ]etádlech a plavidlech,
e) Vzniklo! pohřešováníín užívanéVěci nebozviřete,

], PoliŠtěn ůjmy na vécech pievza,i/ch a věcec

;::gsllgj.:"*"ťi::ťill!n;i:.*ili?:§?h:,;1?:!li.É,."J"#fl.i"J11["*ť#,Hť,f;Ťllť"ili]iýfi
a' PojĚtěnÍ 

-Újmy 
na věcech převz.iých a věcech uživaných se sjednává 5e spoluúč.stí uvedenou v 

"žádosti.. v s€kci 'Rozsáh

Za převzaté doklady Ý nepov.žuj| penize. cen]nv ín.
*js;tTilJítlť:=,;Ňi1'iflíi:§ll)J3iii]"i|i!iiY-["#ť;,fill'§"ilY,1jť.iil;,]lli;i,i""Tií[rť']

2. Pojištěný Je povlnen Ll|ožit a zabezp€ait Dievzáté .lóllnlmalne odpovdalo př€depšanénu ."u""r, ,jl;'"']"!91§,jijj..chdJ€kteíU " |9dnoty iak, aby toto zabezpečeníff*lli"i,Hi.ff"i§.,T,"*i,iJ;.,l*ilh*áixůftr:j.Xl j,i?iliil"'jlaiil§'","1i!ii?il*
L"il:;;iřť,,jí;Jifil?"l*iitaťJ,i,:lřil*:ť[{řl"tfr.!#.i.*mi]*:řjl|ťJ::|:l!řJt":?i:*i;il

fi,!iť"s"#:",Jli:},ii,|,"JJx"";T,íi,íl§iáíi":"*íl1""1T"11,13*1",,**",*.,;;;;;;;;;"#".
ifl.?iii, iíiilť; i,?ti,Ji fl,tť ;:.#**iiř{{*jďÉ.?,5:ii:",§ď""ifi§i![","?:ť;lTi.il: lil#:ll.,:l*#ff !:;íŤ:;il:i j",tj;:nmťltl*#,,,,x §8í;í,ff:fffi"" li*il lój"*"ff ff §,i 

",",Ťi",*
, <L pcnéru 7pů.ob J 7db . p;";l ;,fi ; i ři: il{,fi;áf"":i Bl[i:]''ii"{l|



4, RETRoAKTIVNÍ KRYTÍ

sjednáVá se revoaktivní datunr, které o 12 měsíců př€d.hází datu počátku Poiištění sjedn.nému touto pojislŤlou smlouvou,

PojiŠtěníse nevztahuje na povinnost poj Štěného poskytiout náhradu újmy v případě škodné Událosii Wnké v důsedku porušení
povinnost] n.bo j né práVní skuteČnosti, která pojištěnému byla .ebo s přihlédnUiím ke Všem oko]nosiem ínohla bÝt žnám; v dóbě
uzdl:en ,;lo polislne snlouvry,

Pojisttel neposMne plnění re Škodné Události, U nř příčna škody nasta]a přede dn€m počáiku polišiění dle iéto pojistné sm ouvy,
pokud V souvislo§iis iakovou škodnou ldálosiíbylo nebo mohlo být Upatněno pr;Vo n. plněníz polištění odpovědnóstisjednanéhó
ve prospěch pojištěného na základě jiné pojistné §m oUW, bez ohled! na io, se ki€rým pojistitelem bya L]zavrcna,

5. úZEMNí RozsAH
Česká repubLka,

5, POJISTNÉ A ÚDAJE PRO PLATBU POJISTNÉHO

6.1 celkové ročni pojistné za Pojijtěni profesní odPovědnosti a připojištění obecné odpovědnosti je uv€deno v
,,zádosti" ve zvolené ,, Kategorii a variantědleVýše hrubého Příjmu'' v sekci,,Rozsah Pojištěnt.

sjednává §e běžňé pojistné s Pojistným obdobím 12 měsíců,

Poiistné za pojistné obdobíje splatné dojednoho měsíce od datá počátku Poiistného období.

6.2 Údaje přo platbu pojistného

peněžníúsiav| če§kosloven§káobchodníbánka
Čísb účtU: !352276?1

KÓd banky| 0300

Va ablnísymbol: čí§lo pojistné smlouvY

Prc případ, žeje smlouva sjednána pro,stř€dnictvim pojištbvaciho makléi€ neboieho vázaného zástupce, jsou rldaj€
p.o plátbu pojistného uv€deny v,,Žádosti" v sekai"Údaje o zprostiedkovateli.,

7. HLAšENí šKoDNÝcH UDÁLosTi
Vzn k škodné událostihlásípojisiník bez žb}tečného odkladu na níže Uvedené koniaktníúdaje|

MÁXIMA PojiŠtbvna, a.s.

odbor likvidac€ pojistrých udá]oní
Itahká 1583/24

l20 00 Praha 2

Česká Republika

nebo na €fla]| lpu@maxima_as..z

P-o p"pao, že |e .T,o l/d 5j€ol .l d prostiednictvím Pojišt'ovaciho makléi€ nebo jeho vázaňého zástupce, jco. údaje pro
hlášeniškodné událostiuvedeny v,,zádosli" v sekci"údaje o zprosti€dkovat€li",

8. ZÁVĚREČNÁUSTANOVÉNÍ

Pojlsinik prohlašuje, že před š]ednáním poj stné sm ouvry byl sežnáínen se zněním Vš€ob€cných pojistných podmínek prc pojištění
podnikateLŮ VPP 300,2 a dalši.h pojisiných po.lmíneK Vztahujících se k pojišiěnídle této sínlouvy a Že §/to podínínky od poj sritele
převzalspolu s pojistnou smlouvou. Pojistnjkdále prohlaŠuje, že mU byly oznámeny iniormace V soulddu s L]stanovením § 2760 2ák. č,
89/2012 sb. občanského zákonjku,

Poji§tník prohlašuje: pojistitel mi vysvětlil obsah pojištěni a prává a Povinnostj z něj ptynou.i. Prohlašuji. že
neexistuje rožpor m€zi mýlni požadavky na pojištění a tímto nabízeným pojištěňím. Pojištění ob§ahuje krytí
Poii§tných nebezpečí, kteřé óci chránit; výluky z poiistného krytí j§em Přečetua, pořozuméua i€jich ob§ahu á beru

Pojislnft prohlašuje, že odpověděl n. Všechny dotazy pojisiite e úplně a pravdivě d je si vědom následků nepřavdivých či neúplných
informacÍ, Poj]stník píohlašUje, že mu byly posMnlty Veškeré informace, kteÉ žédal před sjednáním pojistné sm oU4/,

Poj stník prohlaŠuje, Že není politjcky exponovanou osoboL] Ve smysl! zákona č, 253/2008 5b., o něki€rých opatřeních proti legalizac
výnosů z trestné Činnoďi a fnancováni t€rorDm!, pokud by se ji v pdběhu irvání pojištění stai, žavazuje se neprodLeně tuto
skuteČnost oznámit pojist tel],

Pokld tato poj ďná sm ouva, resp. dodatek k poj stné sm oUVě (dá]e len ,,smlouva") pod]éhá povinnosti UveřejněníV reg]stru sm]uv
(!ále j€n,,regsť') ve smy§lu zákona č, 340/2015 sb,, závazuje se pojistník k jejím0 Uveřejnění v rozsahu, způsobem á ve |hůtách



stanovených citovaným,ákonem. To nezbavuje pojisnFe plava, aby smlouvLr Uveiejni V reg'sir! sam/ s číínž pojistnft souhlasí,
Pokud j€ pojistník odlšný od pojišiěnéhq pojistník dae potv'Uje, že polÉléný sóuhbsll š weie;nenim 

"rl"""v, 
pn 

"rpi.,ciii!9:l ] ]1 9 " 9 :".i"], ::, 
."]ou!ry v reg,stru e ooj stn k pov,ren wptr ir r]oa.e o bo.rl,r"r, g*o ,. uuni 

"t,u 
,e1, do pole ,,ijalova

sch ár ka' JÝ€51: q23e4 ]v á do po e , ci:lo sn lolvÝ' uvés| ťi|o leto po],stné sn |o .W,
Poj stni, se dále zavazule, že pied zanánim smlou!,y k uveř€jněni áistí zneč t€l;ění neuveřejnite]ných inlormací (např. osobních
údajů o ryz]cloich osobách),
smluvnísřany se dohodly, že ode dne nab}ti Účnno§i sm]ouÝy jejím ,veřejněním v regisbu s€ účinky pojištěnl včeb'ě pláv a
povinnosť z něj \yplývajících/ !'tahují i na obdobíod data uvedeného jako počátek poji*ěňí (resp. od daá uv;ťenéiro jako účábekzměn píovedených dodatkem, jdelio účinky dodaiku) do budoucna,

Pojistník bere na Vědomí Že jeho osobní Údaje jsoLl zPracovány pojistjtelem jeho sm]Uvními zpracovaieli, Pojistitel mé postavení
9p€vce osobnch údaJŮ, Polistitel lJim Povéienijpracovatelé mohóu osobní úoa;e,p,acouvai 

",ozsanu 
neilyt,em xruanomuDl-él poM r1o(, i póJl)! te|e s,aroÝ"lýcl vpojslnjlh pod n'n,a.l a prdvn,Ll- o,edDl,e.l (něpi, /;kond o ěl.hýn'.rvi, zékona ooLegalizaci Výnosů z trestné čnno§ti, Úč€tnÍch či daňovych píedp6ů apod,) Po]LďoVna je opíáVnéna zpracováVat'osobní ú;ajepoji lě l^h po dool wolýv€lii 2 p'áÝ.i( 1 piedp sť a odle po oobl lNdl i pojisŤ;n: d ];9;ouli. th i ryi (a ) E! od Fho ulončeni, .plellavdi-li i po llp yíU,ilé(o dobÝ rewooijoal e ráloly (Dyť spome) ý/rlklé v soJvis,ost 5 pójištenl;, p.k oi do lellch Ýypoido;;i.

subjekt údajů nrá právo požádat pojiďovnu o infoínac o zpracováni sýich o.obnich r;oa;d, ó ptrstui'r. osoonirri údajů;, o jej]ch
opravu, o Wsvětleni omezeníjejich zpracování, příp. odstranénl .taVU, l,dy se domniva, že ]§oU jého osobní informa* áá,á,h'vrozporu s touio smlouvou nebo zákonem, Bližší úd.je o zpracování osobních údajů může §ubjekt údali] najt ná
http|//WW,maximapoj]ťovna,cz/o-spo|eČnostj/ochrana osobn]ch_Udaju,
slblelt_ÚdajŮ mó roÝnéŽ prdÝo Óracď §e n. po!ěřence pro ochíanu osobních údajů ve Všech ráležitostech so0visejících s€
?pl.,oÝdrlm jeto o<obn lh adalŮ a !rko."m je'ro p é/, a lo no: dpo=6řě{n d_ds,cz,
Po(Ld e 5Lbl"J údať oo nvá,2..p,"(ovon jero osobnil Loaiů É !,o,poru sobP(lé lovcz-ýň, pldvln piFdp §y, md pavo
Doddi,ižlos' k U;dJ pro och anl osobnch:dalť €sio|enPplk,so,ho"27,17ooo.Paha7/eírdl:poxa@uoou,l/.
D;F Dolist l ( oe e rd v€domi, zp ,elo údole Tol'ol br'L pojisťovro l /pr.(ova-y go úie'y má.etngu, r,auňim *kiadeT pro lolo
zpracováníje opáwěný zájem pojišťovny a toto zpracovénile nezbytne pro účeiy p.opagace vlastnrc-h prodlkiů a s|užeb, N;pieje lj
9 dos!ával Talkelngo/é měle, ály, > diíodeslal soě,Pnína ad?sl po_ijťovnv íebo na nróorra. ma as,o,
Tato 5n oW. ob§.huF 5 stlan te(tu a pir]ohy, 5m oUVa j€ lyhotovena ve stejnopi§ech, z nióž po jednom obdrží pojistli! pojistrt€l al .Plel neDo ,Fho v;ldny zásfuoce, polud je povětn Doj stnien \ ed€n n a zpl a -o /á.lm lel o po]lshého ájn U,
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t. Žádost o pojišiění odpovědnost] ža Újmu zpŮsobenou v.dou poskytnuté odbo.né sužby pro íea]itní zDrostiedkovate e
2. vPP 3oo-2, zPp 651-2, zPP 690,2
3. Podmínky zab€zpečení pojišté.ých věcía lmity pojisiného plnění
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V iéto žádosti uvedie prc9m secnn]
a pi]pcjte k ní $Wi5qio dokumenty

Řuaotiovst,,a tr zoton, česre

ŇÓaio""ká tí 2010/1 !9$q999ě9yr§.!Z9q

poiištěnýje totožný s pojistníkem

Reatitní zPíostředkováňí

Ťyp zProsrfukoEtete (p]atncu ÝďiaŘú označle ,,x") O A/ Pojiitbvac' m.klói ieLo jeho v'aný zásiUp,e

6 B/ Pojiii'óVa.i aq.nt iebo j€ho vróný 
'9tup,e 

nebo v'aný ástupcé pojislitete

F]MNcE V+V s,r,o

Řudolíovská tr. 2010/1
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iáŇ-"_ ol*",i,.".nou VJrl,u po!!q4,uté o(|Lome si!žry, v'eňé n}leJné n,ún'ói 9ko(' L]mn ďs sokné kátegďje @lilniho 4Glňldkovai€le

nrbLnitw wsi limifu É irdfu pojis'W Ldál61 dle zv'l€flé
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tjmt v€ vV! lmnu Mjedru Ň]9bfu udákót dleÁokné
§teqoie íeolitn,ho žp6fu tryaLe}e

fublrmi! É vÝn hŤsi! Éjedru pojiínd Událct d]e !óléné' 
kat qďe €alltnrD ryGiFd}€ťž€E

pr6 Lazde úoii5rné nebezpeij€ stanovena
,poluučJsiv;výii í% mininBlné 5 000 Kč

lójjštěii se ňdi VPP 3oo a zPP 690,?, zPP 65u2 ě újednánimi smloi,q
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Liňit
1 75! 000 iG

na jednu pojisb]ou ldáon

3 500 000 Kč
pD pňP3d suŇnu Vicé pó]i!,tný,:n !dálo<1i v 1 rc.€

X ? n28 (ť

2 6]6 Ka

do ']0 000 000 Kčlíok 6892ic

do 30 000 000 Ki/rok ]6 856 (i

B/ osob. jedna.ií.í jménéň realitniho
zProsdedkovare|€ (!iz niŽé):

Limit
075 000 Ki

ná jediU pójist.óu událo51

í ,60 00o l(č
pío připad souběhu vke pojistný.h událoýi v r ío.e

1 792 Ka

] 956l(č

do 5 000 000 Kvrok 2 85? lič

do 10000000 (ďíok 5 9]6 Ka

o3obd jedÉji.úméném Ealitoiho zPresťedkoBtele]e Ťal,lni 4,osl'edrovdl" l.eo ]e .d /d óde _,owy L_"/telP V p,5eŤt ',,,ňé r JilJL pEf l o I o ,obou,
ierjťrdlilnfr4'r9tfui]LoldleleÍnooláwěrpo5Ťo!"1,e.'r,olo:tPol@;n,poule]nlrslalor'épán.l,énrcrvŤboÝymJr.l,í,,cd-ťa,élry.
užifijŤ ob.hodnho;mé-" ři oýhodn, /""i],y ld|,o, _ prjÝ i \r o\,b]

3 500 000 (a do 5 000 000 (č/rok

Limit
5 !00 000 rc

ňa jednU pojistioU !d;lo51

10000000 (a
pro pípad souběhU Ví.e pojistných událo5tiv 1 r@é

do 30 000 000 Kďrok

o pojiiliniplohlJšuje,ie iňf.ímaa U\Ťd.nn v 1óló žjaósi]iou spráýr! a Pfuvdivi a ž. nPzEmlialžácné lkúleč.osri, (le.é ňohoú býl!ýznasié,ro sjea

releanhich 9kutďnsti (včeině změn iniorma.í pos§tnutý.h v těto řadofi}, ldeBastanou Před UavienííJ poji9tné §mlouvy,
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