~

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva
è. 8602637787
pro pojištìní podnikatelských rizik - TREND 07

Kooperativa

Insurance

pojišt'ovna,a.s.,Vienna

se sídlem Templová 747,11001

Group

Praha 1, Èeská republika

IÈ: 47116617
(dále jen "pojistitel")

a

LSTP spol.

s r .0.

Zastupuje:
Zdenìk Stránský, jednatel
IÈ:25694049
se sídlem: Dubeèská . è. ar. 34, 10000 Praha 10, ÈESKA REPUBLIKA
Korespondenèní adresa: ACTIVUM, s.r.o., Estonská , è. or. 6,10100
(dále jen "pojistník")

Praha 10, ÈESKÁ REPUBLIKA

uzavírají
prostøednictvím

ACTIVUM,

pojiš•ovacího

makléøe

s.r.o.

(dále jen "pojiš•ovací

makléø")

podle zákona è. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvì, v platném znìní, tuto pojistnou smlouvu (dále jen
"smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v èlánku I. této smlouvy a pøílohami
této smlouvy tvoøí nedílný celek.
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Celkový limit plnìni pro misto pojištìní 400 000 Kè.
Spoluúèast pro pøípadpovodnì nebo záplavy se sjednává ve výší 5%, min. 25 000 Kè.

1.3.1 Sjednává se pojištìní movítých vìcí.
Pojištìní se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnìní 400 000 Kè.

Spoluúèast pro pøípadvodovodní škody se sjednává ve výši 5 000 Kè.
1.4 Siednává se doplòkové živelní poiištìní v rozsahu "VICHØICE". "SESUV"
1.4.1 Sjednává se pojištìní movítých vìcí.
Pojištìní se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnìní 400 000 Kè.

Spoluúèast pro pøípadvichøice nebo sesuvu se sjednává ve výši 5 000 Kè.

2. POJiŠTÌNíPRO PØíPADODCIZENí
2.1 Sjednává se pojištìní souboru zásob.
Pojištìní se sjednávána první riziko.
Limit pojistnéhoplnìní 300 000 Kè.
2.2 Sjednává se pojištìní souboru ostatních vlastních vìcí movitých.
Pojištìní se sjednávána novou cenu.
Pojištìní se sjednávána prvni riziko.
Limit pojistnéhoplnìní 100 000 Kè.
Spoluúèast pro pøípadodcizeni na mistì pojištìní è. 1 se sjednává ve výši 3 000 Kè.
ÈLÁNEK III.
Další druh~ gojištìní
1. POJIŠTÌNí ODPOVÌDNOSTI ZA ŠKODU
1.1 Základní pojištìní
Sjednává se pojištìní obecné odpovìdnosti a odpovìdnosti za škodu zpùsobenou vadou výrobku.
Pojištìní se vztahuje na pojistné události, pøi nichž nastane škoda na území Èeské republiky.
Limit pojistného plnìní 3 000 000 Kè
Pojištìní se sjednává se spoluúèastí ve výši 2 500 Kè

Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištìní odpovìdnosti za škodu:
Pojištìní odpovìdnosti zpùsobenévadou výrobku se nevztahujena èinnost:-zprostøedkovatelskáèinnostv
oblasti stavebnictví.
ÈLÁNEK IV.
Zvláštní smluvní ujednání
vztahující se k glnìní gojístitele
Celkovýlimit plnìní pro pøípadškod vzniklých pùsobenimpovodnì nebo záplavy za pojistnou smlouvuèiní:
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ÈLÁNEK I.
Úvodní ustanovení
1. Pojistník je pro úèely této smlouvy zároveò pojištìným.

2. Pøedmìt èinnosti pojištìného ke dni uzavøenítéto smlouvy je uveden v pøiloženémvýpisu z
obchodního rejstøíku.
3. Pro pojištìni sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvì a ostatni obecnì
závazné právní pøedpísyv platném znìní, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné
podmínky:

-

P 100/05 - Všeobecnépojistné podmínkypro pojištìní majetku a odpovìdnosti
P 150/05 - Zvláštní pojístnépodmínkypro živelní pojíštìní
P 200/05 Zvláštní pojístnépodmínkypro pojíštìní pro pøípadodcízení
P 600/05 Zvláštní pojistné podmlnkypro pojíštìní odpovìdnosti za škodu
P - 500/07 Dodatkovépojistné podmínkypro produktTREND,
kteréjsou nedílnousouèástítéto smlouvya s nimiž byl pojístníkseznámenpøedsepsánímtéto smlouvy.

-

4. Doba trvání pojištìní
Poèátek pojištìní: 12.10.2007
Pojístná smlouva se sjednává
Dnem pøedcházejícím poèátku pojištìní podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištìní podle
pojistné smlouvy È. 5101086891. Nespotøebované pojistné bude pøevedeno na tuto pojistnou smlouvu.

ÈLÁNEK II.

Misto pojištìní È. 1: podle podnikatelské èinnosti na území ÈR, PSÈ 999 99.
1. ŽiVELNí POJiŠTÌNí
1.1 Sjednává se základní živelní Doííštìní v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ"
1.1.1 Sjednává se pojištìní souboru zásob.

Pojištìní se sjednává na první riziko.
Limit pojistnéhoplnìní 300 000 Kè.
1.1.2 Sjednává se pojištìní souboru ostatních vlastních vìcí movitých.
Pojištìní se sjednává na novou cenu.
Pojištìní se sjednává na první riziko.
Limit pojístnéhoplnìní 100 000 Kè.
Spoluúèast pro základní živelní pojištìní v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místì pojištìní
sjednává ve výší 5 000 Kè.
1.2 Sjednáváse doolòkovéživelní ooiištìni v rozsahu"POVODEÒ"
Na místì pojištìní è.1 se v posledních

20 letech nevyskytla povodeò nebo záplava ani jednou.

1.2.1 Sjednává se pojištìní movítých vìcí.
Limit pojistného plnìní 400 000 Kè.
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