
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Možnost připojištění:

Pojistník (pojištěný)

Další pojištěné subjekty (dceřiné společnosti, které mají být zahrnuty do pojištění)

Připojištění automaticky zahrnuto do základního rozsahu:

A) Místa pojištění pojištěného majetku (pokud požadujete pojistit více lokalit, přiložte prosím jejich seznam s uvedením adresy pro 
každou z nich)

Název:       

Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla pojistníka):       

1. příjem z pronájmu (škoda vzniklá z důvodu nemožnosti pronajímat majetek)     

Uveďte prosím ulici, číslo evidenční a popisné, PSČ, město, a je-li k dispozici, zeměpisnou šířku a délku polohy:

přerušení provozu (ztráta hrubého zisku vzniklá nutným přerušením provozu)  

2. mimořádné náklady (mimořádné náklady vynaložené pro urychlení obnovení normálního provozu) 

ROZSAH A: fyzická škoda na hmotném majetku způsobená teroristickým činem nebo sabotáží      
nebo

ROZSAH B: fyzická škoda na hmotném majetku způsobená nepokoji, stávkou, občanskými 
nepokoji, úmyslným poškozením, teroristickým činem nebo sabotáží     

Předmět podnikání/činnosti:      

Název, IČO, sídlo, předmět podnikání/činnosti:    

IČO:      

Sídlo:      

Telefon:    E-mail:   

1.  

2.  

3.  

Zastupuje:   

pro podnikatele a subjekty veřejné správy

POJIŠTĚNÍ PROTI TERORISMU

INFORMACE O ZÁJEMCI O POJIŠTĚNÍ

POŽADOVANÝ DRUH POJIŠTĚNÍ

Ano

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ

Ne

POŽADOVANÉ INFORMACE PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ KALKULACE POJIŠTĚNÍ

Lokalita 1:

Lokalita 2:

Lokalita 3:

Lokalita 4:

Lokalita 5:



B) Pojistné hodnoty majetku (pojistné částky), požadovaný limit pojistného plnění, spoluúčast

C) Doplňující informace (povinné údaje)

Připojištění ztráty hrubého zisku vzniklé přerušením provozu:

Požadovaný kombinovaný limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události pro ROZSAH A nebo ROZSAH B a připojištění:

Požadovaná spoluúčast:

Požadovaná spoluúčast pro přerušení provozu  (ve dnech):

Uveďte prosím celkové pojistné hodnoty (pojistné částky):

Uveďte prosím:

Požadovaná doba ručení v měsících:

Čistý zisk za požadovanou dobu ručení:

Fixní náklady, které mají být pojištěny za požadovanou dobu ručení (takové náklady, které se 
nemění s objemem výkonů ani výší obratu a pojištěný je musí hradit i v případě, že je provozní 
činnost úplně zastavena):

Celková pojistná hodnota za požadovanou dobu ručení (pojistná částka) = hrubý zisk:

Hrubý zisk je částka vzniklá součtem čistého zisku a pojištěných fixních nákladů, nebo není-li čistý zisk, částka pojištěných fixních nákladů snížená o čistou provozní 
ztrátu v poměrné výši, v jaké je poměr částky pojištěných fixních nákladů k veškerým fixním nákladům provozu.

Pokud nebudou do částky pojištěných fixních nákladů zahrnuty veškeré fixní náklady provozu, bude při stanovení pojistného plnění zohledněna pouze taková část 
zvýšení provozních nákladů, která odpovídá poměru součtu hrubého zisku a pojištěných fixních nákladů k součtu čistého zisku a veškerých fixních nákladů provozu.

Lokalita 1:

Nemovitosti Zásoby Celkem
Movitý majetek 

příslušenství

Lokalita 2:

Lokalita 3:

Lokalita 5:

Lokalita 4:

Celkem:

Poznámky:

Lokalita 1:

Předmět podnikání/činnosti 
v nemovitosti Konstrukce nemovitosti, stáří Počet podlaží

Způsob využití/typ 
nemovitosti

Lokalita 2:

Lokalita 3:

Lokalita 4:

Lokalita 5:

Pokud je nemovitost pronajmuta – uveďte název nájemníka a jeho předmět podnikání / činnost.Poznámka:

Údaje o ochraně majetku (bezpečnostní služba, informace o oplocení, televizní okruh, elektronická signalizace, kontrola vstupu osob, 
vyztužení oken, mříže atd.):



turistické atrakce, památky

budovy veřejné správy (orgánů státní správy, samosprávy atd.)

velvyslanectví nebo diplomatické mise

letiště

hotely

armádní zařízení

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

PROHLÁŠENÍ O ŠKODNÍM PRŮBĚHU

POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL:

DALŠÍ ÚDAJE:

Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné. 
Vyplnění dotazníku nezavazuje zájemce ani pojistitele k uzavření pojistné smlouvy.

Nastane-li před začátkem účinnosti pojistné smlouvy jakákoliv změna týkající se výše uvedených otázek, je zájemce povinen tyto změny 
do 30 dnů písemně ohlásit. Pojistitel má na základě těchto údajů veškerá práva případnou pojistnou smlouvu změnit.

Pojistník prohlašuje, že veškeré odpovědi na tyto otázky odpovídají skutečnosti, jsou pravdivé a žádné podstatné skutečnosti a odpovědi 
na otázky nebyly uvedeny zavádějícím způsobem nebo zamlčeny.

V případě uzavření pojistné smlouvy pojistník souhlasí, aby tento dotazník společně s dalšími předloženými informacemi byl nedílnou 
součástí pojistné smlouvy.

Podrobnosti o škodách nebo hrozbách alespoň za posledních 5 let:

Jsou vám známy jakékoliv skutečnosti nebo informace, které by mohly vést ke vznesení nároku na pojistné plnění z tohoto pojištění? 

Nachází se v okruhu 500 m od místa pojištění:

Název (pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř):       

Název, jméno a příjmení:

Registrační číslo přidělené ČNB (PPZ):

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel:

IČO:      

Sídlo:      

Jméno a příjmení jednající osoby: 

Datum a místo podpisu: Jméno, podpis:

Nachází se v místě pojištění parkoviště nebo garáže? Popište prosím zabezpečení vstupu:
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