
     

Certifikát pojištění 
 
Pojistník: 

PERFECT STORAGE s.r.o. 
Praha 1, Ovocný trh 573/12, PSČ: 110 00 
IČ: 044 84 797 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248400 

 
Pojistitel: 

Allianz pojišťovna, a.s. 
Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika 
IČ: 47115971  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 

 
Číslo pojistné smlouvy:   C550006239 

 
Místa pojištění: 

Bubenské nábřeží 306/13, 170 04 Praha 7 (hala č. 12)  
Kolbenova 997/5g, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
Pod Kapličkou 3155/20, Praha 3 

 
Předmět pojištění: 

Předmětem pojištění jsou pouze takové věci, které jsou umístěny ve skladových jednotkách, pro které byl pojistníkem a 
pojistitelem potvrzen seznam. Pojištění jednotlivých souborů věcí v jednotlivých skladových jednotkách uvedených v 
seznamu se řídí pravidlem, jakoby každý soubor v jednotlivé skladové jednotce byl pojištěn samostatnou pojistnou 
smlouvou ve smyslu výše uvedených všeobecných pojistných podmínek.  V případě chybějících nebo nesprávných údajů 
není pojistitel povinen převzít takové věci do pojištění. 
Z pojištění jsou vyloučeny: hořlaviny, výbušniny, toxické látky, žíraviny, střelivo, tlakové nádoby, rostliny, potraviny, zvířata. 

 
Výše pojistného za skladové jednotky s pojistnými částkami: 

    Pojistná částka v rozsahu:                                                Pojistné: 
 

   0,-  Kč   - 250 000,- Kč     ……….. 150 Kč / měsíc 
250 001,- Kč   - 500 000,- Kč ……….. 225 Kč / měsíc 
500 001,- Kč   -   750 000,- Kč ……….. 275 Kč / měsíc 
750 000,- Kč -   1 000 000,- Kč ……….. 330 Kč / měsíc 

   1 000 001,- Kč a více: ……….. pojistné je určeno jako součin pojistné částky a sazby 0,035 % / měsíc  

 
   Rozsah krytí:  

Požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, vichřice a krupobití, povodeň, zemětřesení, výbuch sopky, sesednutí 
a sesuv půdy, lavina a působení tíhy sněhu, působení vody z vodovodního zařízení, voda unikající ze sprinklerových 
hasicích zařízení, náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem, pád stromů, stožárů a jiných 
předmětů, krádež vloupáním včetně loupeže, vandalský čin po vloupání, zpětné vystoupnutí vody za kanalizačního 
potrubí, zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu a atmosférickými srážkami, kouř vzniklý mimo místa pojištění. 

 
Spoluúčast:          5 000,- Kč        

  

Počátek pojištění:  09.09.2016; 0:00 hod., aktuální pojistné období: 09.09.2022 - 09.09.2023 
Pojistná smlouva je sjednána na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 týdnů před výročním dnem 09.09. každého 
pojistného roku.  

  
 
31.08.2022 
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