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(O EVIDENČNÍ
LISTČíslo dokumentu 4633441153

N3 726 880 Evidenční list vozidla (ELV)

Čisto ELV 4633441153 Číslo pojistné smlouvy: 4813206600

Klient Mésto Moravské Budějovice, RČ/IČ: 00289931, ADRESA: nám Miru 31,676 02 Moravské Budějovice

Stav: Firma

Mésto Moravské Budějovice. RČ/IČ: 00289931, ADRESA: nám Miru 31, 676 02 Moravské BudějoviceKoresp. adresa

Mésto Moravské Budějovice, RČ/IČ: 00289931, ADRESA: nám Míru 31. 676 02 Moravské BudějoviceProvozovatel

Mésto Moravské Budějovice, RČ/IČ: 00289931, ADRESA: nám Miru 31, 676 02 Moravské BudějoviceVlastník vozu

Oprávněná osoba * Město Moravské Budějovice, RČ/IČ: 00289931, ADRESA: nám Miru 31. 676 02 Moravské Budějovice

“) Platí pouze pro pojištěni vozidla a jeho součásti (KASKO, Skla apod )

Údaje o vozidle

Číslo VHP RZ(SPZ)

Druh. Tovární značka Užitkové. FIAT DOBLO II

VIN (č karosene) Použrti Béžné použiti - podnikatel

Motor • palivo, zdvihový objem, výkon B 1368ccm. 70kW

Rok výroby 2016 Ujeto km

Nové vozidlo ANO Pojištěno na cenu s DPH

Původ vozidla v ČR

Zabezpečeni vozidla Bez zabezpečení

*a podnikatelské vozidlo se neoovažuii vozidla uvedená v UCZ/Voz/15 či 2 bod 19 • úklid taxi, autooúičovna požární nebezpečný náklad nebo vozidlo s právem přednosti v lizdé

dude-li vozidlo použito ve vvimeoovanvch případech, le poustitel oprávněn snížit pojistné plnéni až o 70%

0 Celková hmotnost v kg 2 030 Míst k sezení 2

IČ dealera Číslo faktury 32123 Dne 26 09 2016

Údaje o ELV

Navrhovaný počátek 27.9.2016 0:00 Automatické prodlužováni ANO Datum výročí 1.1.2017 Počátek pojištěni je uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášt

Vinkulace KASKO NE Číslo leasingové smlouvy Vinkutant

Povinné ručení «

Řídí se UCZ/15. UCZ/Voz/15 a UCZ/POV/15

Zvýšené limity 60 mil. Kč pft újmách na zdrávi, 50 mil. Kč pfi škodách na majetku

Systém bonus, malus NE Výše bonusu

Z uhrazeného pojistného za povinné ručeni jsme na základě ustanoveni § 23a odst 2 zákona č 168/1999 Sb . o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3% do Fondu zábrany
škod České kanceláře pojistitelů Prostředky tohoto fonckj slouží k zábraně škod vznikajících provozem vozidel, zejména k úhradě nákladů na pořízeni techniky, věcných prostředků a technologií
hasičského záchranného sboru

Počátek pojištěni 27.9.2016 Dohodnuté pojistné 1 766 Kč
0%

Havarijní pojištěni

Řídi se UCZ/15, UCZ/Kas/15a UCZ/Voz/15

Pojistná částka

Systém bonus, malus NE výše bonusu

Spoluúčast OH z pojistného plněni minimálně 500 Kč

Počátek pojištěni 27.09.2016

KASKO KOMPLET 254 890 Kč

0 % Limit oprav Servis v ČR

Dohodnuté pojistné 4 181 Kč

Skla STANDARD

Řídi se UCZ/15, UCZ/Kas/15 a UCZ/Voz/15

Pojištěni čelního skla se spoluúčasti 500 kč

Počátek pojištěni 27.09.2016

Dohodnuté pojistné 774 Kč

'.sistenčni služby

Řídi se UCZ/As/15

Základní asistence UNIQA (ČR i zahraničí)

Počátek pojištěni 27.09.2016

Dohodnuté pojistné 0 Kč

Zavazadla

Nebylo siednáno Dohodnuté pojistné 0 Kč

Náhradní vozidlo

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné 0 Kč

Strojní pojištěni

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné 0 Kč

Pojištěni ráfků

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné 0 Kč

Sedadla

Neoylo sjednáno Dohodnuté pojistné Kč

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištěni uvedené na tomto ELV

Splatnost pojistného a způsob splácení je uveden v pojistné smlouvě.

Čisto účtu klienta

První splátka pojistného neuhrazena

Celkem roční pojistné

Koeficient způsobu placeni

Výsledné výše pojistné splátky

6 721 Kč

1.000

6 721 Kč

Zvláštní ujednáni Výjimka-bez nutnosti prohlídky vozidla výjimka-bez nutnosti prohlídky čelního skla. Pojistnik prohlašuje že pqištění vozidla bylo uzavřeno v

souvislost, s jeho koupí a že pojistná částka vozidla se shoduje s jeho konečnou cenou na faktuře, faktura |e přílohou tohoto návrhu Sleva za
tříleté pojištěni na ročním pojistném tohoto vozidla činí částku ve výši 661 Kč
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Klient i podepsaný zástupce pojistitele prohlašuji, že vozidlo je v pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškozeni, což bylo zjištěno fyzickou prohlídkou vozu při sjednáni pojištěni

Odchylné od Závazné objednávky / smlouvy o výpůjčce telematické jednotky a její instalace se ujednává, že Klient neni vázán dobou trváni pojištěni mm 36 mésicú a v této souvislosti si

nebude Pojistitel nárokovat žádný poplatek za předčasné ukončeni smlouvy Toto ujednáni nemá vliv na poplatek za demontáž jednotky a případné sankce za její včasné nevráceni

Převzal jsem zelenou kartu

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použiti vozidla, v

Předběžné pojištěni: Pojistitel poskytuje dle ČI. 4, odst. 4.7 VPP UCZ/15 předběžné pojištěni v rozsahu výše uvedeném.

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným jasným a srozumitelným způsobem, písemné a v českém jazyce informace o pojistném vztahu

a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal Prohlašuji, že tento ELV na uzavřeni pojištěni odpovídá uzavřené rámcové pojistné

smlouvě, mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům že všechny mé dotazy které jsem položil pojistiteli nebojím pověřenému zástupci byly náležité zodpovězeny a že s
rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn/a

Souhlasím s tim. aby UNIQA pojišťovna, as a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák č 101/2000 Sb (dále jen zákon), mé osobni údaje v rámci 6nnosti v pojišťovnictví a 6nr»osti

související s pojišťovací a zajišťovaci 6rmostí, a to po dobu nezbytné nutnou k zajištěni práv a povinnosti plynoucích z tohoto smluvního vztahu Dále souhlasím s tim, aby mé osobni údaje byly

poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví Ve smyslu ustanoveni § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jmých států Výše uvedené

souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou Jsem výslovně srozuměn s tim. že odvoláni souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy Prohlašuji, že jsem byl dostatečné a

srozumitelné poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trváni závazků plynoucích z tohoto pojištěni a to i pro ta pojištěni, která byla sjednána dodatečné Souhlasím s

tím. aby mé UNIQA pojišťovna, a s a její zprostředkovatelé případné kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a

Údaje o vozidle byty na žádost pojistníka upraveny. V případě, že provedená úprava byla provedena způsobem, na základě kterého bylo na ELV vypočteno nížši pojistné (např. nová cena
na ELV je odlišná od ceny nového vozidla), je pojistitel při přijeti do f
dnů od doručeni pojistky navýšeni písemné odmítnout. Pojištěni zaniká ve lhůtě 7 dnů od doručeni odmitnuti pojistníka pojistiteli.

Pojistnik žádá o úpravu pojistné smlouvy ve výše uvedeném rozsahu. P-
potřebami.

Jsou-li klient a provozovatel odlišnými osobami pak provozovatel svým po<

odlišná od klienta i provozovatele pak provozovatel svým podpisem výslovné souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše

a další individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

i oprávněn pojistné přiměřeným způ ýšrt. Při navýšeni o vice než o 2% je pojistnik oprávněn do 7

Uj
Jje. že pojištěni, o kterou žádá, je plně v souladu s jeho pojistnými

a

výslovné osvědčuje pojistný zájem klienta uvedeného výše Je-li oprávněnou osobou klient nebo osoba 'j

Z3
UJ

Prohlášeni o stavu vozidla:

Pojistnik prohlašuje že pojištěni vozidla bylo uzavřeno v souvislosti s jeho koupi a že pojistná částka vozidla se shoduje s jeho konečnou cenou na je přílohou tohoto
návrhu Pojistnik i níže podepsaný zástupce pojistitele prohlašuji, že vozidlo je v p
sjednáni pojištění

číslo pojišťovacího zprostředkovatele 76083006

Jméno

provozovatele
Město Moravské Budějoviceé Budějovice

Je-li provozovatel současné pojistnikem.

nepodepisuje se
Za pojistitele převzal

Datum a hodina

Datum a čas založeni

26 09 2016 14:32
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Daňový doklad
Číslo dokladu: 16 250055

16250055
23.9.2016
7.10.2016
23.9.2016
Bankovním převodem

Var.symbol:
Datum vystaveni:
Datum splatnosti:
DUP/DPP.
Způsob úhrady:

Příjemce:
Firma
Město Moravské Budějovice
Nám. Miru 3'1
676 02 Moravské Budějovice
Česká Republika

DIČ: CZ00289931

Číslo zakázky
Identifikace zákazníka
Příjem NV
Č komise

205740
67980
NVPR 64IČ: 00289931
57

MÁCA, s.r.o.
Znojemská 4461/86a. 58G 01 Jihlava
DlC: CZ46978356
Č obch ooooo
Kontakt 567306285
www.automaca cz
Bankovní spojeni:

iC: 46978356

Typ model
26311A

Datum prodeje
23.9.2016

Příjem NV Km adce

Fakturujeme Vám nový automobil Počet: 1 ks
DDP:
Barva: 249

Model: 26311A Fiat Dobló Van 1,4 BASE
bílá ambient Čís.TP: oČís.motoru: 0

Model a mimořádná výbava od výrobce:
ČPR Popis Sazba DPH PC celk

Základní cena
523 posuvné boční dveře spolujezdce
Mezisoučet - základ pro výpočet procentuálních slev

21,0% 304000,00
21,0% 8090,00

312090,00
Slevy:
Popis Částka
Cenová výhoda -101437,00
Jednotková cena zboží po uplatnění slev: 210653,00

[Rekapitulace DPH%
Hodnota plněni celkem

Sazba DPH Základ dané DPH | Celkem
21,0% 210653,00 44237,13 254890,13

Haléřové vyrovnání
Částka k úhradě:

-0.13
254 890,00 Kč

Doklad vystavil:

Doklad převzal, s cenou souhlasí: Předal:
Razítko a podpis:

VŠICHNI ROSTEME S ÚSPĚCHEM
DOPŘEJTE Sl VÍCE PROSTORU

Zaps.v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brné. oddíl C, vložka 7912
DUP/DPP datum uskutečněni plném nebo datum přijeti platby podle zákona 235/2004 Sb
Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel
V případě reklamace udávejte čisto daňového dokladu.
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