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Budějovická 5, 140 21 Praha 4

Nabídka pojišt ění

Název klientaNázev klientaNázev klientaNázev klienta VypracovalVypracovalVypracovalVypracoval
(jméno příjmení) 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 výsledná Celková výsledná Celková výsledná Celková výsledná 
slevaslevaslevasleva

MakléřMakléřMakléřMakléř Datum nabídkyDatum nabídkyDatum nabídkyDatum nabídky 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 za Výsledné pojistné za Výsledné pojistné za Výsledné pojistné za 
dobu trvání pojištěnídobu trvání pojištěnídobu trvání pojištěnídobu trvání pojištění

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 4 000 000 LP 278 400278 400278 400278 400 278 400278 400278 400278 400

5%5%5%5% 200 000200 000200 000200 000 4 000 000 LP 232 000232 000232 000232 000 232 000232 000232 000232 000
10%10%10%10% 400 000400 000400 000400 000 4 000 000 LP 185 600185 600185 600185 600 185 600185 600185 600185 600

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 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

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

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

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

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

Agentura Ekpera s.r.o.Agentura Ekpera s.r.o.Agentura Ekpera s.r.o.Agentura Ekpera s.r.o.

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


