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CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ  
 
Direct pojišťovna, a.s. potvrzuje, že společnost Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o., IČ: 27243460 má 
sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti číslo 900000030077 účinnou od 
1.10. 2017 na dobu neurčitou.   

 

V uvedené pojistné smlouvě je sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu a újmu vzniklou 
jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné 
smlouvě. 

Základní pojištění je sjednáno s: 

Limitem pojistného plnění:  40.000.000 Kč 
Spoluúčastí:  20.000.000 Kč 
Územním rozsahem:          Evropa 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění: 

Odpovědnost za čistou finanční škodu je sjednána se: 
Limitem pojistného plnění:   40 000 000 Kč 
Spoluúčastí:  10.000.000 Kč 
Územním rozsahem:          Evropa 

Odpovědnost za újmu na věcech převzatých je sjednána se: 
Limitem pojistného plnění:   40 000 000 Kč 
Spoluúčastí:  10.000.000 Kč 
Územním rozsahem:          Evropa 
 
Připojištění se sjednávají s limitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní 
pojištění. Limit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro 
hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z 
připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu. 
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Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platí pouze společně s pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013 a 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro škodové pojištění odpovědnosti DPO-2014 a v žádném 
případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné 
smlouvě číslo 900000030077.  
 

 
 
V Praze 14.6. 2021 
 
 
 
 
Upisovatelka 
Direct pojišťovna, a.s.  
Nové sady 996/25 
602 00 Brno   
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