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potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4583325453

TC99406001017

Pojistka

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán
Pojistník:

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 452 72 956

název: Fajn práce s.r.o.
adresa: Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
stát: ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 08257825

Přehled pojištění
Pojištění obecné odpovědnosti
Pojištění obecné odpovědnosti
Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku
a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojistná doba
Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 06.01.2022.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.
Platnost pojistky od: 06.01.2022
Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček

ředitel správy pojištění

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

,

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 10 000 000 Kč.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10 000 Kč.



Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku
pojistné události.

O2210960710708

Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě
či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
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Confirmation of conclusion Insurance contract No. 4583325453

TC99415001019

POLICY

Policyholder:

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 452 72 956

Name: Fajn práce s.r.o.
Address: Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
State: ČESKÁ REPUBLIKA
Identification Number: 08257825

Insurance overview
Third Party Liability Insurance
Third Party Liability Insurance
The beneficiary of this insurance is the policyholder.

Insured peril
An insured peril includes circumstances and events agreed in the insurance contract as a potential cause
of occurrence of an insured event.
The insurance is governed by the insurance contract and General Insurance Terms and Conditions for
Property and Liability Insurance VPPMO-P-02/2020.
The insurance in the basic scope is agreed with the indemnity limit 10 000 000 CZK.
The insurance in the basic scope is agreed with the territorial limit Czech Republic.
The insurance in the basic scope is agreed with the deductible 10 000 CZK.
Period of insurance
The insurance agreed is effective from 0:00 on the day 06.01.2022.
The insurance is agreed for an indefinite period.
The insurer confirms that the data given in the Policy are valid as of the date of issue.
Policy is valid from: 06.01.2022
Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček

ředitel správy pojištění

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

,

O2210960710740

Insured event
An insured event is an event which gives rise to the insured´s obligation to compensate for damage or
harm stated in the insurance contract or insurance terms and conditions, which is associated with the
obligation of the insurer to provide indemnity.

,

Insurance Company:

,

Property and liability insurance
for entrepreneurs and legal entities ProfiPlán
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