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Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 52243555-28
Stav k datu 18. 8. 2017

Kód produktu: DP

Úvodní část
pojistné smlouvy č.: 52243555128
1. Smluvní strany
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město,110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):
Název fimy: ABAPO, s.r.o., zapsaná: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Bmě
IČO: 02672910

Ulice, č. p.: Divadelní, 3242
0bec: Zlín, PSČ: 760 01, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO
E-mail: abapo@abapo.cz

Korespondenční adresa:
je shodná s adresou pojistníka

.

uzavřeli tuto poj.istnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Martina VRBOVÁ
Telefon: +420 73 6450339, E-mail: MARTINA.VRBOVA2@CESKAPOJISTOVNA.CZ

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě
2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahuj ícího přehled pojištění a rozpis plateb poj.istného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje,
a smluvními ujednáními.
2.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je
tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem.
Pojistník je povinen bezodkladně inforniovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistni'k je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré infomace, které se dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přl'stupu k informacím, nezveřejňují ®ředevším se jedná o osobni' údaje a obchodní tajemstvi' pojišt'ovny, přičemž za obchodní tajemství pojišt'ovna považuje zej.ména údaje o poj.istných částkách; o zabezpečení majetku;
o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech
plněni' a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusumonusu.

Nezaj.istí-1i pojistník uveřejněni' této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode
dne jeji'ho uzavřeni', je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník
výslovně souhlasí s uveřej.něním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-1i pojistník osobou odlišnou od
pojištěného, pojistni'k potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech j.ejich dodatků)
v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti poj išt'ovny.
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2.4. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna, a. s.,
P. 0. BOX 305, 659 05 Bmo a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišt'ovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
2.5. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

2.6. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatic\kou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo
pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé
smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, Že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího

pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 7. února každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když
byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.7. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné vždy k 7. 2. každého roku.

2.8. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem
5224355528.

2.9. Dohodou obou smluvních stran byla v této Úvodní části provedena s účinností ode dne 18. 8. 2017 změna a od tohoto
data je platná tato verze pojistné smlouvy.

3. Závěrečná prohlášení pojistnma
Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných po-

j.istných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen
a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
Smlouva v účinnosti od 18. 8. 2017.
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Zástupce ČP Distribuce,
dceřiné společnosti České pojišt'ovny

Poradce pro podnikatelské pojištění, Zlínský kraj
Lorencova 3791, 760 01 Zli'n
T: +420 736 450 339, E: martina.vrbova2@ceskapojistovna.cz
lčo: 68088949, Reg. č. u ČNB: 082396PPZ
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Pojistná smlouva číslo: 52243555-28
Stav k datu 18. 8. 2017

Kód pojištění: DP002
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob
1. Smluvní strany
Pojišťoma:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město,110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka 8 1464

Poj istník, poj ištěný:
Název firmy: ABAPO, s.r.o., zapsaná: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Bmě
IČO: 02672910

Na základě požadavku pojistni'ka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla aje platná ode dne 18. 8. 2017.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014

(dále jen „VPPMO-P"), ujednáními v úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišt'ovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

2 000 000,-

NE
Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,
radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování
bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?
Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazní]ů na místech, která nejsou trvale hlídána?
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištěni' se sj.ednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdravi' nebo usmrceni' vzniklou jinému v souvislosti s:

-činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Bmě, č. C 82134, ze dne 19. 2. 2014, který je nedílnou součásti' této poj.istné smlouvy a tvoří jeji' přílohu.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plněni' v Kč
5 000 000'-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

Česká republika
1 000,-

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:
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Doložka V70 Pojištěm' odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví,
poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté fmanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu
vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užíváni'.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trváni' pojištění
v souvislosti s pojištěnou čimostí či vztahy z této čimosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutámího orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo

družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných
zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu
způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.
Pojištění v rozsahu doložky v70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč
300 000,Pojištění v rozsahu doložky v70 se sjednává s územním rozsahem
Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky v70 se sjednává se spoluúčastí v Kč
1000,4.3. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí
Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se uj.ednává:
Pojištění se vztahuje na povimost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plněni' je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první
škody plynouci' z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně

nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s čimostí
pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.
Poj.išt'ovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých .v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizováni' jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných
chemických látek,1átek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve zněni' pozdějších předpisů ke kterému
došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události
bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fýzickým nebo právnickým osobám odlišným
od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním
práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plněni' ujednaného pro tuto doložku.

4.4. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických poli' nebo elektromagnetických záření,
c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který j.e součástí přírodního nebo kultumi'ho bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlimého druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
e) vzniklou poškozením přirozeného staw nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních

ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné Íýzické nebo právnické osoby,
D vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,

i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutámímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného
před vznikem škodné události,

j) vzniklou v důsledku špatného technického staw, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly
nebo musely být známé pojištěnému, statutámímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné
události,
k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejši' stav vědeckých a technických

poznatků neumožňoval,
Klientský servis: +420 241114114, www.ceskapojistovna.cz
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4.5. 1) jejíž úhrady lze dosáhnout z j.iného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištěni', které by přl'mo
nebo nepři'mo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištěni' vztahovat na tuto škodu či újmu při ubli'ženi' na zdraví nebo

usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.
Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na Životním

prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, po-

jištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl do2vědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné
smlouvy odmítnout).
b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišt'ovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odbomíka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následlů škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud
tak pojištěný neučiní a pověří odbomíka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišt'ovna neuhradí.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
100.000,-Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výš 2500 Kč

4.6. Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištěni' se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní poj.išt'ovnou na zdravotní péči ve

prospěch zaměstnance poj ištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání poj ištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovni'mu úrazu
nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč.
Poj.ištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.
.
4.7. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve
výši 500 Kč.

4.8. Ujednává se, že pro pojištěni' v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu s
písm. a), b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,Kč.

4.9. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace

povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a
předmětnou škodu by způsobil sám.

4.10. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na případ právním předpisem
stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Rozsah pojištění
Pol. č.
Pojistné nebezpečí
01
Základní rozsah
02
Doložka V70 Čisté finanční škody
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 20,00 % tj. v Kč

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

Pojistné v K
3 010,-

1 890,-

4 900,980,-

3 920,-

6. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 18. 8. 2017 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přflohy
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. C 82134
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Pořadové či'slo pojištěni': 1

8. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající
se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost
a pravdivost.
Poj.istník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
-záznam z jednání,
-poj.istné podmi'nky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.
Poj.istník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmi'nek.

Sjednáno v

L 2LLLU€

ABAPO, s.r.o.

dnefl ®S

`L3AT

v flc7 hodínc7c;t mínut

Martina VRBOVA
1372

Podpis (a razítko) poj.istníka

-

Podpis a razítko zástupce České pojišt'ovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

-T-T=

Martina Vrbová
Zástupce ČP Distribuce,
dceřiné společnosti České pojišťovny

Poradce pro podnikatelské pojištění, Zlínský kraj
Lorencova 3791, 760 01 Zlín
T: +420 736 450 339, E: martina.vrbova2@ceskapojistovna.cz
lčo: 68088949, Reg. č. u ČNB: 082396PPZ
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