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PoJISTKA

k pojistné smlouvě č. 690 20 00406

Pojistníki Babák s.r.o,

IČ / nČ: 05712149

se sídlem: Denisova 585
506 01Jičín
Česká republika

Potvrzujeme, že Výše uvedený pojiďník má uzavřenu s l4Áxll4A po.iiďovnou, a.s. pojistnou smlouvu na pojištěhí
proíesní odpovědno§ti ve smyslu zákona o íealitnín zpřostředkování a na po.iiŠtění odpovědnosti za Újmu
Vzniklot] V souvislosti s Činno§tÍ, na kterou se vztahuje v,ÍŠe uvedené poj ištění profesní odpovědnosti, včetně újmy Vzniklé
v souvisloďi s vlaďnictvim, držbou nebojiným opráVněným Užíýáním nemovito§ti slouŽící k \.ýkonu činnosti.

Pojištěníje sjednáno s těmjto limity pojistného plnění:

Poii§tné neb€zp€či Limit/sublimit

L odpovědnost za újmu zpŮsobenou Vadou posMnuté odborné
služby, Včetně násiedné finančňíškody a čisté finančniškody

Limit 1 750 000 Kč na jednu pojistnou udá|oď
a 3 500 000 Kč pro případ souběhu více
pojistných událoďi V 1 roce

Iá, Škoda na převzatich dokladech sublimit 1 750 000 na jednu pojistnou událoď
V íámci limitu v bodě I.

iL odpovědnoď za újmu Vznik|ou v souvis]oďi s Činnostína kterou
se Vztahuje uiše uvedené pojištěniprofesní odpovědnosti. Včďně
Újmy Vzniklé V souvisloďi s Vlastnictvím. držbou nebo jiným
oprávněným užíýáním nemovitosti sloužící k \^ikonu činnosti

Limit 1 750 000 KČ na jednu poiiďnou událost

]]a. Újma na Věcech převzatich a Věcech užíýaných sublimit 1 750 000 KČ na jednu pojistnou
událoď v rámci limitu v bodě IL

Rozsah pojjštění je definován V pojiďné smlouvě a řidí 5e Vš€obecnými pojistnými podmínkamj a platnými práVními
předpisy,

Pojistnou Událostí je uplatnění opráVněného nároku na úhradu újmy Vůči pojištěnému, se ktenim jé spojena povinnost
pojistitele posMnout pojistné plnění,

opráVněnou osobou je pojištěný, kteď je totožný s pojistníkem,

Pojištěníje sjednáno s počátkem k: 02.04.2020

PojiŠtěnije sjednáno na dobu jednoho pojistného íoku s automa(ickou pro|ongací,
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MAxlMA pojištbvna, a,s., ltalská 1583/24120 00 Praha 2, tel.: +42o 273'l90 400, íax +420 273190 412
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