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

Nabídka pojišt ění

Název klientaNázev klientaNázev klientaNázev klienta VypracovalVypracovalVypracovalVypracoval
(jméno příjmení)

Tomáš UrbanTomáš UrbanTomáš UrbanTomáš Urban
podle variantypodle variantypodle variantypodle varianty

IČIČIČIČ KonzultovánoKonzultovánoKonzultovánoKonzultováno
(jméno příjmení)

Sleva 1Sleva 1Sleva 1Sleva 1 Sleva 2 Sleva 2 Sleva 2 Sleva 2 Sleva 3Sleva 3Sleva 3Sleva 3 Celková Celková Celková Celková 
výsledná slevavýsledná slevavýsledná slevavýsledná sleva

MakléřMakléřMakléřMakléř Datum nabídkyDatum nabídkyDatum nabídkyDatum nabídky 30.3.201130.3.201130.3.201130.3.2011 0% 0% 0% 0,00%0,00%0,00%0,00%

Pojistné podmínkyPojistné podmínkyPojistné podmínkyPojistné podmínky Pojištěné věciPojištěné věciPojištěné věciPojištěné věci SpoluúčastSpoluúčastSpoluúčastSpoluúčast Spoluúčast v KčSpoluúčast v KčSpoluúčast v KčSpoluúčast v Kč
Pojistná částka v Pojistná částka v Pojistná částka v Pojistná částka v 

KčKčKčKč
PoznámkaPoznámkaPoznámkaPoznámka Roční pojistnéRoční pojistnéRoční pojistnéRoční pojistné

Výsledné roční Výsledné roční Výsledné roční Výsledné roční 
pojistnépojistnépojistnépojistné

Pojistné za dobu Pojistné za dobu Pojistné za dobu Pojistné za dobu 
trvání pojištěnítrvání pojištěnítrvání pojištěnítrvání pojištění

Výsledné pojistné Výsledné pojistné Výsledné pojistné Výsledné pojistné 
za dobu trvání za dobu trvání za dobu trvání za dobu trvání 

pojištěnípojištěnípojištěnípojištění

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

Pojištění agentury práce pro Pojištění agentury práce pro Pojištění agentury práce pro Pojištění agentury práce pro 
případ jejího úpadkupřípad jejího úpadkupřípad jejího úpadkupřípad jejího úpadku 0%0%0%0% 0000 5 000 000 LP 348 000348 000348 000348 000 348 000348 000348 000348 000

5%5%5%5% 250 000250 000250 000250 000 5 000 000 LP 290 000290 000290 000290 000 290 000290 000290 000290 000
10%10%10%10% 500 000500 000500 000500 000 5 000 000 LP 232 000232 000232 000232 000 232 000232 000232 000232 000

Pojistník je povinen složit ve lhůtě stanovené pojistnou smlouvou na účet pojistitele  č. 2038812302/2600 částku spoluúčasti v penězích nebo se prokázat bankovní garancí ve výši spoluúčastiPojistník je povinen složit ve lhůtě stanovené pojistnou smlouvou na účet pojistitele  č. 2038812302/2600 částku spoluúčasti v penězích nebo se prokázat bankovní garancí ve výši spoluúčastiPojistník je povinen složit ve lhůtě stanovené pojistnou smlouvou na účet pojistitele  č. 2038812302/2600 částku spoluúčasti v penězích nebo se prokázat bankovní garancí ve výši spoluúčastiPojistník je povinen složit ve lhůtě stanovené pojistnou smlouvou na účet pojistitele  č. 2038812302/2600 částku spoluúčasti v penězích nebo se prokázat bankovní garancí ve výši spoluúčasti

Sleva 2: Sleva za sjednání komerčního zdravotního pojištění cizinců prostřednictvím ČPPSleva 2: Sleva za sjednání komerčního zdravotního pojištění cizinců prostřednictvím ČPPSleva 2: Sleva za sjednání komerčního zdravotního pojištění cizinců prostřednictvím ČPPSleva 2: Sleva za sjednání komerčního zdravotního pojištění cizinců prostřednictvím ČPP

Postup při sjednání pojištění úpadku pracovní agentury u České podnikatelské pojišťovnyPostup při sjednání pojištění úpadku pracovní agentury u České podnikatelské pojišťovnyPostup při sjednání pojištění úpadku pracovní agentury u České podnikatelské pojišťovnyPostup při sjednání pojištění úpadku pracovní agentury u České podnikatelské pojišťovny

1) Nabídka je zpracována ve 3 variantách. S nulovou spoluúčastí a se spoluúčastí 5% nebo 10%. Tato spoluúčast musí být u nás složena 1) Nabídka je zpracována ve 3 variantách. S nulovou spoluúčastí a se spoluúčastí 5% nebo 10%. Tato spoluúčast musí být u nás složena 1) Nabídka je zpracována ve 3 variantách. S nulovou spoluúčastí a se spoluúčastí 5% nebo 10%. Tato spoluúčast musí být u nás složena 1) Nabídka je zpracována ve 3 variantách. S nulovou spoluúčastí a se spoluúčastí 5% nebo 10%. Tato spoluúčast musí být u nás složena 
do depozitu a bude úročena sazbou stanovenou jako PRIBID ČNB ke dni připsání spoluúčasti na účet pojistitele po celé pojistné období do depozitu a bude úročena sazbou stanovenou jako PRIBID ČNB ke dni připsání spoluúčasti na účet pojistitele po celé pojistné období do depozitu a bude úročena sazbou stanovenou jako PRIBID ČNB ke dni připsání spoluúčasti na účet pojistitele po celé pojistné období do depozitu a bude úročena sazbou stanovenou jako PRIBID ČNB ke dni připsání spoluúčasti na účet pojistitele po celé pojistné období 
snížený o 0,5%.snížený o 0,5%.snížený o 0,5%.snížený o 0,5%.

2) V případě Vaší akceptace nabídky od České podnikatelské pojišťovny (souhlas emailem), Vám bude vystavena pojistná smlouva s 2) V případě Vaší akceptace nabídky od České podnikatelské pojišťovny (souhlas emailem), Vám bude vystavena pojistná smlouva s 2) V případě Vaší akceptace nabídky od České podnikatelské pojišťovny (souhlas emailem), Vám bude vystavena pojistná smlouva s 2) V případě Vaší akceptace nabídky od České podnikatelské pojišťovny (souhlas emailem), Vám bude vystavena pojistná smlouva s 
datem platnosti shodným s datem Vaší akceptace nabídky. Smlouvy jsou oprávněni vystavovat a podepisovat pouze zmocnění datem platnosti shodným s datem Vaší akceptace nabídky. Smlouvy jsou oprávněni vystavovat a podepisovat pouze zmocnění datem platnosti shodným s datem Vaší akceptace nabídky. Smlouvy jsou oprávněni vystavovat a podepisovat pouze zmocnění datem platnosti shodným s datem Vaší akceptace nabídky. Smlouvy jsou oprávněni vystavovat a podepisovat pouze zmocnění 
zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, Praha 4).zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, Praha 4).zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, Praha 4).zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, Praha 4).

3) Po zaplacení pojistného a případném složení spoluúčasti do depozitu Vám budou vystaveny dva stejnopisy pojistky, ve které bude 3) Po zaplacení pojistného a případném složení spoluúčasti do depozitu Vám budou vystaveny dva stejnopisy pojistky, ve které bude 3) Po zaplacení pojistného a případném složení spoluúčasti do depozitu Vám budou vystaveny dva stejnopisy pojistky, ve které bude 3) Po zaplacení pojistného a případném složení spoluúčasti do depozitu Vám budou vystaveny dva stejnopisy pojistky, ve které bude 
deklarována účinnost smlouvy. Pojistky jsou oprávněni vystavovat pouze zmocnění zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, deklarována účinnost smlouvy. Pojistky jsou oprávněni vystavovat pouze zmocnění zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, deklarována účinnost smlouvy. Pojistky jsou oprávněni vystavovat pouze zmocnění zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, deklarována účinnost smlouvy. Pojistky jsou oprávněni vystavovat pouze zmocnění zaměstnanci Generálního ředitelství (Budějovická 5, 
Praha 4).Praha 4).Praha 4).Praha 4).

4) Lhůta pro zaplacení pojistného a složení spoluúčasti činí jeden měsíc od data platnosti pojistné smlouvy, v případě nezaplacení v tomto 4) Lhůta pro zaplacení pojistného a složení spoluúčasti činí jeden měsíc od data platnosti pojistné smlouvy, v případě nezaplacení v tomto 4) Lhůta pro zaplacení pojistného a složení spoluúčasti činí jeden měsíc od data platnosti pojistné smlouvy, v případě nezaplacení v tomto 4) Lhůta pro zaplacení pojistného a složení spoluúčasti činí jeden měsíc od data platnosti pojistné smlouvy, v případě nezaplacení v tomto 
termínu smlouva zaniká. termínu smlouva zaniká. termínu smlouva zaniká. termínu smlouva zaniká. 

Befrag CZ, s.r.o.Befrag CZ, s.r.o.Befrag CZ, s.r.o.Befrag CZ, s.r.o.

273 05 635273 05 635273 05 635273 05 635

Sleva 1: Sleva klienta České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIGSleva 1: Sleva klienta České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIGSleva 1: Sleva klienta České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIGSleva 1: Sleva klienta České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIG

Sleva 3: Mimořádná obchodní slevaSleva 3: Mimořádná obchodní slevaSleva 3: Mimořádná obchodní slevaSleva 3: Mimořádná obchodní sleva

Roční Roční Roční Roční 
pojistné pojistné pojistné pojistné 
(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)

Výsledné roční Výsledné roční Výsledné roční Výsledné roční 
pojistné (Kč)pojistné (Kč)pojistné (Kč)pojistné (Kč)

Nabídka pojištění se řídí všeobecnými a doplňkovými podmínkmi pojistitele, je vypracována jako celek a její platnost je 1 měsíc. 1 z 1
3.5.2011


