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LISTUNIQA * Číslo dokumentu 4933870912

N2 7S7 989 Evidenční list vozidla (ELV)

Číslo ELV 4933870912 Číslo pojistné smlouvy: 4813206600

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

Stav: Firma

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

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

•) Platí pouze pro pojištění vozidla a jeho součásti (KASKO Skla apod).

Údaje o

Číslo VTP RZ (SP VIN (č.karo

Druh. Tovární značka Osobni automobil. SKODA FELICIA 1.3 40KW

Použití Béžné použití - podnikatel

Motor - palivo, zdvihový objem, výkon B. 1289ccm, 40kW

Rok výroby 1999 Ujeto km 195 000 Celková hmotnost v kg 1 370 Míst k sezeni 5

IČ dealeraNové vozidlo NE

Původ vozidla v ČR

Zabezpečeni vozidla Bez zabezpečení

Pojištěno na cenu s DPH Číslo faktury

Za podnikatelské vozidlo se nepovažuii vozidla uvedená v UCZ/Voz/14. čl. 2 bod 19 - úklid taxi, autooúičovna. požární nebezpečny náklad nebo vozidlo s právem přednosti v lízdé.
Bude-li vozidlo jžito ve wimenovanvch případech, le pouštíte! oprávněn snížit pouštně plnění až o 70%.

Údaje o ELV

Navrhovaný počátek 1.5.2015 0:00 Automatické prodlužování ANO Datum výročí 1.1.2016 Počátek pojištěnce uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášť.

Vinkulace KASKO NE Číslo leasingové smlouvy Vinkutant

Povinné ručeni

Řídí se: UCZ/14, UCZ/Voz/14 a UCZ/POV/14

Zvýšené limity 60 mil. Kč při újmách na zdraví, 50 mil. Kč při Škodách na majetku

Systém bonus, matus NE Výše bonusu

Z uhrazeného pojistného za povinné ručeni jsme na základé ustanoveni § 23a odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. o pojišténi odpovédnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3% do Fondu zábrany
škod Česke kanceláře pojistitelů. Prostředky tohoto fondu slouží k zabrané škod vznikajících provozem vozidel, zejména k úhradě nákladů na pořízeni techniky věcných prostředků a technologii
hasičského záchranného sboru.

Počátek pojištěni 1.5.2015 Dohodnuté pojistné 1 430 Kč
0%

Havarijní pojištěni

Řídi se: UCZ/14, UCZ/Kas/14 a UCZ/Voz/14

KASKO KOMPLET

Počátek pojištěni 01.06.2015

Pojistná částka

Systém bonus, malus NE Výše bonusu

Spoluúčast 0% z pojistného plněni minimální 500 Kč

25 000 Kč

0 H Limit oprav Servis v ČR

Dohodnuté pojistné 1 613 Kč

Slda STANDARD

Nebylo sjednáno

Asistenční služby

Řídí se UCZ/As/14

Základní asistence UNIQA (ČR i zahraničí)

Počátek pojištění 01.05.2015

Dohodnuté pojistné 0 Kč

Zavazadla

Nebylo sjednáno

Náhradní vozidlo

Nebylo sjednáno

Strojní poj./Ráfky-tPneu

Nebylo sjednáno

Sedadla

Nebylo sjednáno

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištěni uvedené na tomto ELV

Splatnost pojistného a způsob spláceni je uveden v pojistné smlouvě.

Číslo účtu klienta

První splátka pojistného neuhrazena

Celkem roční pojistné

Koeficient způsobu placení

Výsledná výše pojistné splátky

3 043 Kč

1,000

3 043 Kč

Zvláštní ujednáni Výjimka-bez nutnosti prohlídky vozidla, výjimka-bez nutnosti prohlídky čelního skla Sleva za tříleté pojištěni na ročním pojistném tohoto vozidla
ani částku ve výší 338 Kč

Klient i podepsaný zástupce pojistitele prohlašují, že vozidlo je v pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškozeni což bylo ziišténo fyzickou prohlídkou vozu při sjednáni pojištění.

Odchylné od Závazné objednávky / smlouvy o výpůjčce telematické lednotky a její instalace se ujednává že Klient není vázán dobou trvání po|.štěni min. 36 měsíců 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

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použiti vozidla, varianta po|l«ěnl, a dali! individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

Předběžné pojištěni: Pojistitel poskytuje dle čl. 4, odst. 4.7 VPP UCZÍ14 předběžné pojištěni v rozsahu výše uvedeném.
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Prohlášení klienta k předchozímu pojištěni

KASKO - název pojistitele Dříve nepojištěno

POV - název pojistitele

Vypláceno poj. plnění počet 0

Vypláceno poj. plnění počet 0

Prohlášení pojistníka Prohlašuji že jsem převzal/a, byl/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP). Ve smyslu těchto podmínek

žádám o uzavřeni pojištěni vozidla v rozsahu uvedených po|iátěni. Beru na vědomi, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1%. aniž by to bylo
považováno za protinávrh podle d. 4, odst. 4.3. VPP UC2/14.

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistně smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemné a v českém jazyce informace o pojistném vztahu
a že jsem byl seznámen s obsahem všech

smlouvě, mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležité zodpovězeny a že s
rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozumén/a.

Souhlasím s tím. aby UNIQA pojišťovna, a s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. {dále jen zákon), mé osobni údaje v ráma činnosti v pojišťovnictví a ůnnosti

související s pojišťovad a zajišťovaci činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, 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 jiných států. Výše uvedené

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

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

tím, aby mé UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb

Údaje o vozidle byly na žádost pojistnlka upraveny. V případě, že prov
na ELV je odlišná od ceny nového vozidla), je pojistitel při přijeti do pc
dnů od doručení pojistky navýšeni písemné odmítnout. Pojištěni zaniká ve lhůté 7 dnů od doručeni odmítnuti pojistnlka pojistiteli.

od do

od do

ijicich pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že tento ELV na uzavřeni pojištěni odpovídá uzavřené rámcové pojistné

a

za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a

úprava byla provedena zp na základě kterého bylo na ELV vypočteno nižši pojistné (např. nová cena
bem navýšit Při navýšeni o vice než o 2% je pojistník oprávněn do 7

Pojlstnik žádá o úpravu pojistné smlouvy ve výše
potřebami.

:sahu. Pc rovert prohlašuje, že uvedená I, o kterou žádá, je plně v souladu s jeho pojistnými i
ro

Jsou-li klient a provozovatel odlišnými osobami pak provozovatel svým podpisem výslovné

odlišná od klienta i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovně s

Číslo záznamu

klienta uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou klient nebo osoba

á osoba uvedená výše 3
990110073161

Číslo poji

Jméno

podpis provozovatele

Město Moravské BudějoviceMěsto Moravské Budějovice

Je-li provozovatel současně pojistnikem,

nepodepisuje se
Za pojistitele převzal

Datum a hodina

Datum a čas založení návrhu

15.04.2015 11:50
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