
 

 
Vážený vystavovateli, 
 
Slavia pojišťovna a.s. si Vám dovoluje nabídnout pojištění Vaší výstavní expozice v rámci pojistné smlouvy pro 
vystavovatele v Pražském veletržním areálu Letňany. 
Organizátor doporučuje vystavovatelům, kromě povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám, uzavřít i pojištění souboru vlastních výstavních exponátů, zařízení a vybavení expozice na tato 
rizika: 
 
1. Sdružené živelní pojištění  

Zahrnuje všechna standardně pojišťovaná rizika (požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, pád letadla, 
stromů, stožárů a další) včetně škod způsobených kapalinou nebo párou unikající z vodovodních, 
klimatizačních, topných a hasicích zařízeni.  

 
Maximálním limitem pojistného plnění je částka (limit je odvozen od hodnoty expozice):                
skupina A)    5.000.000,-Kč                     skupina B)   1.000.000,-Kč                 skupina C)    500.000,-Kč  
Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na  5.000,- Kč, pro skupinu C) - 3.000,-Kč  

 
2.   Odcizení (krádež, loupež)  

Maximálním limitem pojistného plnění je částka:  
skupina A)   1.000.000,-Kč                      skupina B)     500.000,-Kč                   skupina C)    500.000,-Kč  
Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na 5.000,- Kč, pro skupinu C) – 3.000,-KČ 
 
Za odcizení krádeží se nepovažuje přivlastnění si věci nezjištěným způsobem, beze stop násilí.  
Exponáty o velikosti menší než 30 x 30 x 10 cm jsou pojištěním kryty pouze za předpokladu, že byly umístěny 
v zamčených skleněných nebo jiných vitrínách, ostatní pojištěné věci této velikosti v uzamčených skříních 
nebo schránkách.  
 
Toto pojištění je sjednáno i pro případ tzv.“prosté krádeže“  
Tzn. pro případ krádeže, kdy nebyly překonány překážky zabraňující krádeži nebo nedošlo k použití násilí 
nebo jeho pohrůžky. Vztahuje se na vystavované exponáty, zařízení a vybavení. Pojištěni platí za 
předpokladu, že ke škodní události došlo v průběhu úředně stanovené otevírací doby výstavní akce a za 
přítomnosti obsluhy expozice.   
 
Maximálním limitem pojistného plněni je částka:  
skupina A)       50.000,-Kč                      skupina B)      25.000,-Kč                  skupina C)     15.000,-Kč  
Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na  5.000,- Kč, pro skupinu C) – 3.000,-Kč  
 
Pojištěni platí po celou dobu konání výstavní akce včetně montáže a demontáže expozice, max. 96 hod. před 
oficiálním zahájením výstavy a max.48 hod. po jejím oficiálním ukončení.  

 
Výše a způsob placení pojistného 

skupina A) - 5.898,-Kč, po slevě 22% - 4.600,-Kč 
skupina B) - 3.077,-Kč, po slevě 22% - 2.400,-Kč 
skupina C) - 1.923,-Kč, po slevě 22% - 1.500,-Kč 

Pojistné za celou dobu konání veletrhu je splatné v den uzavření pojištění, vystavovatel obdrží doklad 
o pojištění a o úhradě pojistného. 

         
Vedením a zpracováním pojistného zájmu vystavovatelů na Pražském veletržním areálu Letňany je pověřena                                

pojišťovací makléřská společnost, 
TOTAL BROKERS a.s. 

se sídlem Za Skalkou 421/10, Praha 4, PSČ 147 00, Česká republika 
IČ: 273 79 345, tel. 731 424 709, 261 109 600, 

kterou naleznete v areálu PVA Letňany ve vstupní hale I. – v úseku informací či registrace vystavovatelů. 
V případě potřeby Vás zástupce TOTAL BROKERS a.s. navštíví přímo na Vašem stánku. 


