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YáŽený klient
KJ účetniství daně' s'r.o.

Libomyšl 187

261 23 Lochovice

PoJISTKA K PoJISTNÉ SMLoUvĚ t. oooqs7843g

Česká podnikatelská pojišťovna' a. S. V souladu s $ 9 zákona č.37lzOO4Sb. vystavuje tuto pojistkujako
potvrzení o uzavření poj istné smlouvy

- 
Pojištění podnikatelů

s j ednané dne 29. 3. 2007 mezi níŽe uvedenými smluvními stranami

POJISTITEL: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
POJISTNÍK: KJ účetniství daně, s.r.o.' IČ Z:R8O2B9

POJISTNÁ NEBEZPEčÍ: Dle přílohy

POJISTNÁ DOBA: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

DoBAPLATNoSTI PoJISTNÉ snar'oUVY:
Pojistná smlouva vstupuje v platnost dne 30. 3.2Oo7 v 00:00 hodin.

pro toto pojištění platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2Oo4 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných i
--roplňkových pojistných podmínek pro sjednané pojistné nebezpečí, které byiy připojeny k pojistné smlouvě při
jejím sjednání. Podpůrně se řídí občanským zákoníkem.

Yážený kliente, Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vám děkuje za projevenou důvěru.

Dr. Franz Kosyna

. generální ředitel
Ceská podnikatelská pojišťovna, a's.

Črsrn PoDNll(ATEl-srÁ eo1lšŤoVNA, A. s.
Budějovická 5,14o 21 Praha 4, l<lientská linka: a41 444 555, Fu: 261 o22 163, E-mail: pojistovn a@cpp.cz

česká podnikacelská po;išťovna, a. 5., se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5,

1e zapsaná v obchodním rejstříl<u vedeném Městským soudem v Prae - oddÍl B, vložka 3433'
lč: 63998530, Dlč: cZ63998530- Bankovní spojení: inkaso pojistného 2038810518/2600, běžné Platby 8o10'07003,16563/0300' www.cPP.cz
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- poJIsTNÁNEBl'ZPEČt1 oďpóvěffiost7ďskboú ýzniklóú í sóúvišlbsti s výlionern eňnosti danovycň_--
poradců, auditorů nebo účetních

Pojištění odpovědnosti za škodu

ČesrÁ PoDNlKATELsrÁ eo1lŠřoVNA, A. s'
Budějovickí 5,14o 21 Praha 4, klientská linka: 841 444 s55, Fuz 261 o22163, E-mďl: pojistowa@cpp'c

Česká podnikatelská pojišťowa, a- s., še sídlem Praia 4' 140 21, Budqdý.ká 5,
je-zapsanáv obcho-dnÍm rejsťřÍku vedeném'M4ltstg?n soldem'v Píee - oddtt &,vložka3433.
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