
i<ooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 13 - vyúčtovací

k pojistné smlouvě Č. 226 777 046-8
havarijní pojištění vozidel - PARTNER H59

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/Ž1, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zri. B 1897
(dále jen npojistitel")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 aj
teL: 956 420 845, fax: 956 449 000

a

Městská část Praha 10
se sídlem: Praha 10, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00
IČ: 00063941
osoba oprávněná jednat za pojistníka: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením OBN

Korespondenční adresou je: adresa sídla pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek, který spolu s pojistnými
podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou, příslušnými dodatky a přílohami, na které se tato smlouva
odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek smlouvy byl uzavřen prostřednictvím pojišťovacího makléře:
BUCKLEY ASSOCIATES, a. s., se sídlem v Praze 5, Kořenského 15, PSČ 150 (X), IČ: 265 10 626, zapsané ve výpisu
z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7543.
(dále jen ,,pojišťovací makléř')

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.
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1Tímto dodatkem se provádí vyúčtování pojistného za motorová vozidla, která byla pojištěným vyřazena v období

od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018, současně se vyúčtovává úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění
čelního skla a pojištění asistence takto:

ČLánek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Tímto dodatkem se ruší havarijní pojištění motorového vozidla uvedeného v příloze č. 1 k tomuto dodatku pod
pořadovým číslem:

· 7 uplynutím dne 16.05.2018,

2. ÚRAZOVÉ PO]I$TĚNÍ QSOB

Tímto dodatkem se ruší úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným motorovým vozidlem uvedeným
v příloze č. 1 k tomuto dodatku pod pořadovým číslem:

· 7 uplynutím dne 16.05.2018,

3. PQJIŠTĚNÍ ¢ELNÍHO SKLA

Tímto dodatkem se ruší pojištění čelního skla pojištěného vozidla uvedeného v příloze č. 1 k tomuto dodatku
pod pořadovým číslem:

· 7 uplynutím dne 16.05.2018,

4. PQIIŠTĚNÍ ASISTENCE

Tímto dodatkem se ruší pojištění asistence pro vozidlo uvedené v příloze č. 1 k tomuto dodatku pod
pořadovým číslem:

· 7 uplynutím dne 16.05.2018.



A. Roční pojistné činí:
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Článek IIL
výše ··působ placent lmstného

1. Havarijní pojištění vozidel
Roční pojistné 8 303," Kč
Nespotřebované pojistné 5 209,- Kč

Z úrazové pojištění osej
Roční pojistné 972,- Kč
Nespotřebované pojistné 610,- kč

3. pojištění čelního skla
Roční pojistné 1 800,- Kč
Nespotřebované pojistné 1 129,- Kč

4. pojištění asistence
Roční pojistné 96," Kč
Nespotřebované pojistné 60,- kč

Nespotřebované pojismé celkem činí 7 m- Kč

B. Nespotřebované pojistné za tento dodatek ve výši 7 QQ&- KČ bude vrácené prostřednictvím
ústavu na bankovní účet pojistníka číslo 19 -2#733369/0800 u České spořitelny a.s.,
symbol 2267770468.

peněžního
variabilní
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ČLánek V.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek zahrnuje vyúčtování ke dni 30. 06. 2018.

2. Stejnopis tohoto dodatku pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné
smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě,

3. Tento dodatek pojistné smlouvy obsahuje čtyři strany textu a přílohu o jednom listu - vyúčtování pojistného
jeden list.

4, Tento dodatek pojistné smlouvy byl vypracován ve třech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis,
pojistitel si ponechá jeden stejnopis a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.

5. Smluvní strany souhlasí 5 tím, aby tento dodatek spolu s pojistnou smlouvou, a veškerými dosavadními i
budoucími dodatky pojistné smlouvy, byly zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., jejich
obsah nepovažují strany za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. K uveřejněni
dokumentů uvedených v předchozí větě v registru smluv se zavazuje pojistník.

6. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění

V Praze dne 03. 07. 2018
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úsek pojištění motorových vozidel
Kooperativa pojišťovna, a.s.,

Vienna Insurance Group

Úsek pojištění hospod ch rizik
Kooperativa pojišťovna, a.s.,

Vienna Insurance Group

15 -09-2018
V Praze dne

za ,ojtstníka ")/'
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Klient dodatek číslo smlouvy doba "l- frekv "l- ostatní "l- po slevě makiéř'e Provcze % Provize KČ po slevě

Městská část Praha 10 č. 13 226777046-8 -ll 171 -7 008
BlúVd

prolongace přirážka sleva sleva suma roční datum pro vše datum pro vše
smlouvy suma pojíst částka Kč přirážka KČ přirážka Kč pojistné začátek konec suma prorata

230 000 -11 171 ·1eva 1.1.2018 31.12.2018 -7 008
ručne
vloZené výpočet roční pojistné přirážka individulni indlvidulni počet

riziko předmět pojištěni kód spolu- účast pojistná částka sazba roční pQj. sazby (výpočet) ";- (%) datum začátek datum konec dni prorata
vyřazuje se: o 365 o
havárie O

7 6A26863 230 0N)O Kč -8 303 -36.1(X) -8 303 17.5.2018 229 -5 209
O

úraz O
7 6A26863 -972 -972 17 5.20)8 229 -610

O
sklo l O

7 6A26863 i -l 800 -l BOO 17.52018 229 -l 129
O

asiismcc O
0

7 6A26863 i -% -96 17.52018 229 -60
O

.


