
 

Číslo pojistné smlouvy: 0039530075

U "";“an Tato smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č.: 0001143075

_I_Izm£mml PZ' 86025
PDJIS'I'DUIIII, a.s. '

POJISTNÁ SMLOUVA AUTOPOJIŠTĚNÍ

uzavřena podle platné legislativy mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2, Římská 45, PSČ: 120 00, Česká republika,

IC: 46973451 . zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce č. 2742 (dále jen pojistitel)

Zastupuje: Hana J irotová, c-mail: jirotova©hvp.cz

POJISTNÍK (ten, kdo s pojistitelem uzavírá tuto smlouvu)

Obchodní jméno: MČ DOLNÍ MĚCHOLUPY IČ: 00231347

Dlouhý název: MĚSTSKÁ ČÁST DOLNÍ MĚCHOLUPY

Za flrmu sjednává: MGR. A. JIŘÍ JINDŘICH

Telefon:

E-mail: URAD@DOLNIMECHOLUPY.CZ

Adresa pojistníka:

DOLNOMĚCHOLUPSKÁ 168/37, PRAHA,DOLNÍ MĚCHOLUPY, 109 00 PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY

 

PROVOZOVATEL VOZIDLA / POJIŠTĚNÝ (osoba uvedená v technickém průkazu vozidla)

Shodný s pojistníkem

 

VLASTNÍK VOZIDLA (popř. leasingová společnost)

Shodný s pojistníkem

 

POJISTNÝ ZÁJEM

Je vozidlo Vaše? ano

 

VOZIDLO - technická data

RZ (SPZ):|7A49384 Datum uvedení do provozu: 02.05.2007 Série a č. techn. průkazu: UB900083

Druh vozidla: Os.aut.do 3,5t 1851-2000 ccm

Počet míst: 5 VIN nebo výr. č. karosérie:_

 

Značka vozidla: ŠKODA Model: OCTAVIA

Výkon motoru (kW): 110 Kubatura motoru (ccm): 1984 Celková hmotnost (kg): 2150

Využití vozidla: Pracovní a služební cesty Vozidlo na leasing: ne Plátce DPH: ne

Datum prohlídky vozidla: 2. 05. 2019

Místo prohlídky vozidla: DOLNÍ MĚCHOLUPY Prohlídku provedl: Jírotová Hana

Vozidlo poškozeno: Ne

 

Nositel bonusu/malusu: pojistník
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI z provozu vozidla

Limity pojistného plnění Nadstandard: limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení 70 mil. Kč.

limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk 70 mil. Kč.

Z Vámi uhrazen—cho pojistného na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla odvádíme v souladu se zákonem 3% do Fondu zábrany

škod.

Rozhodná doba (v měsících): 100 Předchozí pojistitel: -----------—---------------—

Bonus/malus převzat z č. pojistné sml.: Z vozidla poř. č.: 0

Bonus/malus akceptován na základě: dat ČKP (100% shoda)

Pojistné: 10 796 Kč

 

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

Pojistná částka vozidla: 141 000 Kč

Limit plnění nadstandardní výbavy: 7 250 Kč

Nadstandardní výbava:

Rozsah pojištění: KOMFORT (nebezpečí: střet nebo náraz, odcizení)

Spoluúčast: 5% , min. 5000 Kč

Rozhodné doba v měsících: 100 Předchozí pojistitel: Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Bonus/malus převzat z č. pojistné sml.: 45550073

Bonus/malus akceptován na základě: potvrzení o bezeškodním průběhu

Pojístník byl seznámen s tím, že v případě pojistné události hradí pojistitel opravu vozidla i v autorizovaném sewisu.

 

 

Pojistné: 8 858 Kč

DODATKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Pojištění čelního skla

Pojistná částka: 10 000 Kč Spoluúčast: 5 % minimálně: 500 Kč Pojistné: 900 Kč

Pojistné: 900 Kč

 

Celkem pojistné bez slev: 20 554 Kč

 

Dodatkové asistenční služby Pojistné: 285 Kč
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REKAPITULACE

SLEVY

Sleva za komplexnost (%): 10 Sleva pobočky (%): 10

Přiznaná sleva celkem (%): 20

 

Roční pojistné celkem včetně slev: 16 727 Kč

Splátkovost: 1 x ročně Sleva za splátkovost: 5 % -836 Kč

První pojistné: 15 891 Kč

Výše splátek podle sjednané četnosti splátek: 15 891 Kč

Každá další splátka pojistného bude pravidelně uhrazena k 04. dni května každého roku ve výši 15 891 Kč.

  
 

ZPÚSOB PLACENÍ

1. splátka: bankovním převodem

Další splátky: bankovním převodem

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ Hasičské vzájemné pojišťovny,a.s.:

  

 

Č. účtu: 2252383 Kód b.: 0300 Var. symb.:—Konst. symb.: 3558

DOBA POJIŠTĚNÍ

Počátek pojištění: 04.05.2019 čas: 00:00 hod Konec pojištění:

SMLLVNÍ UJEDNÁNÍ

Pro pojištění, které vznikne z této smlouvy, platí obecně závazné právní předpisy a příslušné všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky

nebo smluvní ujednání. Pojistník/pojištčný prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen s jejím obsahem i se zněním všeobecných

pojistných podminek, doplňkových pojistných podmínek nebo smluvních ujednání, které jsou její nedílnou součástí. Dále prohlašuje, že mu byly před

uzavřením pojistné smlouvy sděleny infomace dle § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem lze rovněž řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního

řešení spotřebitelských sporů, u sporů týkajících se pojistných smluv ncživotního pojištění. je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou

umístěny na adrese www.coi.cz.

Bonus/malus přiznán na základě exaktní shody údajů s ČKP.

Dále se smluvně ujednává následující:

Pojistník/pojištěný při sjednání této smlouvy převzal:

NP/01/2014 Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro škodové pojištění

NP/42/2018 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

NP/14/2018 Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění motorových vozidel

NP/15/2018 Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění k POV & HAV

NP/03/2008 Dodatkové administrativně právní a technická asistence pro vozidla do 3,5 t.

ŽP/01/2014 Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro obnosové pojištění

ŽP/02/2014 Doplňkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění

ŽP/15/2014 Zásady a tabulky pro hodnocení tělesných poškození v t'trazovc'm pojištění

Kartička asistenční služby

05/01/201 9 Předsmluvní infom'iace

Záznam 2 jednání s klientem

Informační dokument k pojistnému produktu (na základě zákona č. 170/2018 Sb.)

    

Pojistka

ZÁZNAM o dopravní nehodě

V PRAZE

zástupce pojistitele

PZ: 86025

PPZ: Tipař nebo správce SDH: 0
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