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Pojistná smlouva

č .8602779965
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

K o o p e r a t i v a  p o j i š ť o v n a ,  a.  s . ,  V i e n n a I n s u r a n c e  G r o u p
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "pojistitel")

PROFIGEO s.r.o.
Jednající / zastoupená:

Ing. Jiří Ludvík, jednatel
Richard Barnáš, jednatel
IČ: 24673200, MS Praha,odd.C.vl.165085
se sídlem / bydlištěm: Topolová 2019, 253 01 Hostivice, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 607568424
Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

a

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen 
"smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami 
této smlouvy tvoří nedílný celek.



ČLÁNEK I. 
Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících 
přiložených dokumentech:

výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. / č. Městský soud Praha,odd.C.vl.165085 ze dne 5.6.2013

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně 
závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné 
podmínky:

P -100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění 

Počátek pojištění: 26.8.2013 

Konec pojištění: 25.8.2023

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění
Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč 
Spoluúčast 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více 
oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti") -  jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění 
pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory 
činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný 
uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních 
příjmech pojištěného:

- výkon zeměměřičských a geodetických prací

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně 

závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

1.2 Územní platnost
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.


