
            

Certifikát o pojištění  

Certificate of Insurance 
 
 
 

 
 

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka 
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz 

Tímto se potvrzuje, že 
It is hereby confirmed that  
 
jméno / name  Ušetřeno s.r.o.  
adresa / address Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
IČO / No.  27388239 
(dále jen ”pojistník/pojištěný”) 
(hereafter „Policyholder/Insured“) 

 
uzav řel/a pojistnou smlouvu s 
has concluded insurance policy with   
 
Generali Česká pojiš ťovna a.s.  
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956  
(dále jen ”pojistitel”) 
(hereafter „insurer“) 

 
 

Pojištění odpovědnosti č. / Liability insurance No. 1690496411 
 
Rozsah krytí a pojistná nebezpe čí: 
Scope of Cover and insurance perils: 
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku 
a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020. 
Terms and conditions, and the extent of the insuran ce are defined by the insurance contract and 
the General Insurance Terms and Conditions Conditio ns for Property and Liability Insurance 
VPPMO-P-01/2020. 

 
Limit pojistného pln ění pro základní rozsah:  460 000 EUR / jedna pojistná událost /  
Limit of indemnity for the basic scope of cover:         for one Insured Event  

750 000 EUR / celkové pojistné plnění v jednom 
ročním období /  total insurance indemnity in one 
annual period 
 

Spoluú čast pro základní rozsah pojistného krytí: 5 000 K č / CZK 
Deductible for the basic scope of cover:    
 
Územní  rozsah pojistného krytí:   Česká republika  
Territorial scope of cover:    Czech Republic 
 
Pojišt ěná činnost:     zprost ředkovatel spot řebitelského úv ěru 
Insured activity:     consumer credit intermediary 
 
Pojistné období:     22. 12. 2021 – 21. 12. 2022 
Insurance period:  

 
 
 
 
 

Ing. Lenka Žáčková 
upisovatel, tým odpovědnost 
Liability Underwriter 

 

 


