
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Budějovická 5, 140 21 Praha 4

Nabídka pojišt ění

Název klienta Vypracoval
(jméno příjmení)

Veronika Kolá řová podle varianty

IČ Konzultováno
(jméno příjmení)

Sleva 1 Sleva 2 Sleva 3 Celková výsledná 
sleva

Maklé ř Datum nabídky 30.3.2011 0% 0% 0% 0,00%

Pojistné podmínky Pojišt ěné věci Spoluú čast Spoluú čast v K č Pojistná částka v K č Poznámka Ro ční pojistné
Výsledné ro ční 

pojistné
Pojistné za dobu 
trvání pojišt ění

Výsledné pojistné za 
dobu trvání pojišt ění

Zvláštní smluvní ujednání pro 
pojišt ění agentury práce pro 
případ jejího úpadku (ZSU - ÚAP 
1/11)

Pojišt ění agentury práce pro 
případ jejího úpadku 0% 0 8 000 000 LP 322 560 322 560

5% 400 000 8 000 000 LP 268 800 268 800
10% 800 000 8 000 000 LP 215 040 215 040

Pojistník je povinen složit ve lh ůtě stanovené pojistnou smlouvou na ú čet pojistitele  č. 2038812302/2600 částku spoluú časti v pen ězích nebo se prokázat bankovní garancí ve výši spol uúčasti

Roční 
pojistné (K č)

Výsledné ro ční 
pojistné (K č)

Sleva 2: Sleva za sjednání komer čního zdravotního pojišt ění cizinc ů prost řednictvím ČPP

Postup p ři sjednání pojišt ění úpadku pracovní agentury u České podnikatelské pojiš ťovny

1) Nabídka je zpracována ve 3 variantách. S nulovou  spoluú častí a se spoluú častí 5% nebo 10%. Tato spoluú čast musí být u nás složena do depozitu a 
bude úro čena sazbou stanovenou jako PRIBID ČNB ke dni p řipsání spoluú časti na ú čet pojistitele po celé pojistné období snížený o 0, 5%.

2) V případě Vaší akceptace nabídky od České podnikatelské pojiš ťovny (souhlas emailem), Vám bude vystavena pojistná  smlouva s datem platnosti 
shodným s datem Vaší akceptace nabídky. Smlouvy jso u oprávn ěni vystavovat a podepisovat pouze zmocn ění zaměstnanci Generálního ředitelství 
(Bud ějovická 5, Praha 4).

3) Po zaplacení pojistného a p řípadném složení spoluú časti do depozitu Vám budou vystaveny dva stejnopisy  pojistky, ve které bude deklarována 
účinnost smlouvy. Pojistky jsou oprávn ěni vystavovat pouze zmocn ění zaměstnanci Generálního ředitelství (Bud ějovická 5, Praha 4).

4) Lhůta pro zaplacení pojistného a složení spoluú časti činí jeden m ěsíc od data platnosti pojistné smlouvy, v p řípadě nezaplacení v tomto termínu 
smlouva zaniká. 

STEELTEC CZ, s.r.o.

19010567

Sleva 1: Sleva klienta České podnikatelské pojiš ťovny, a.s., VIG

Sleva 3: Mimo řádná obchodní sleva

Nabídka pojištění se řídí všeobecnými a doplňkovými podmínkmi pojistitele, je vypracována jako celek a její platnost je 1 měsíc. 1 z 1
8.5.2011


