Certifikát o pojištění
Certificate of insurance
Tímto se potvrzuje, že
Hereby is confirmed, that
jméno / name
Victory Bartoš s.r.o.
adresa / adress
Rybnická 85/3A, Brno, 63400 ČESKÁ REPUBLIKA
IČ/No.
06356427
(dále jen ”pojistník/pojištěný”)
(hereafter „policy holder/insured“)
uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
(dále jen ”pojistitel”)
(hereafter „insurer“)

Pojištění odpovědnosti č.: 2958373991
Liability insurance No.: 2958373991
Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
Scope of cover and insurance perils:
Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti
VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických
a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP OIT 2017/01 a následujících doplňkových pojistných podmínek:
Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance
(VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations,
individual risks) ZPP O 2014/02 and by following Supplementary insurance terms:


Věci třetích osob (DPP O 03)
Third-Party items (DPP O 03)

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:
Limit of indemnity for the basic scope of cover:

50.000.000,- Kč/CZK

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:
Deductible for the basic scope of cover:

10 000Kč/CZK

Pojistné období:
Insurance period:

25. 10. 2019 – 24. 10. 2020

V/at plac Brně

dne/date 21. 10. 2019

Monika Zlatníková, odborný inspektor PMA

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.This certificate is issued at the
request of the Policy Holder/Insured and its validity is limited by force of the insurance policy.

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 120 84, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 844 188 188, generali.cz, e-mail: servis@generali.cz

