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N2 780 623 Evidenční list vozidla (ELV)

Číslo pojistné smlouvy: 4813206600Číslo ELV 4033883214
Město Moravské Budějovice. RČ/IČ: 00289931, ADRESA: nám. Miru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Stav Firma

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

Klient

Koresp. adresa

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

Město 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 pojištění vozidla a jeho součástí (KASKO. Skla apod.).

Údaje o vozidle

Číslo VT

Druh, Tovární značka Osobni automobil. VOLKSWAGEN TRANSPORTÉR T5 DIESEL 1,9 77KW

Motor - palivo, zdvihový objem, výkon D, 1896ccm, 77kW

Rok výroby 2005 Ujeto km 85 000 Celková hmotnost v kg

lč dealera

2 800 Míst k sezeni 9

Číslo fakturyNové vozidlo NE

Původ vozidla v ČR

Zabezpečeni vozidla Bez zabezpečeni

Za podnikatelské vozidlo se neoovažuii vc

Bude-li vozidlo použito ve wimenovanvcn případech, le po

Pojištěno na cenu s DPH

nebo vozidlo s právem přednosti v lizdé.děná v UCZ/Voz/14. ď. 2. bod 19 - úklid, taxi autopúičovna. poftámi nebezpečný n ÓUlorl

ň plněni až o 70%.

Údaje o ELV

Navrhovaný počátek 21.5.2015 10:46 Automatické prodlužováni ANO Datum výročí 1.1.2016 Počátek pojištěni je uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášť.

Vinkulace KASKO NE číslo leasingové smlouvy Vinkulant

Povinné ručeni

Nebylo sjednáno

Havarijní pojištěni

Řídi se UCZ/14. UCZ/Kas/14 a UCZ/Voz/14

Pojistná částka

Systém bonus, malus NE Výše bonusu

Spoluúčast 6% z pojistného plnénl minimálně 6.000 Kč

Počátek pojištěni 21.05.2015

159 000 Kč

0 % Limit oprav Servis v ČR

KASKO KOMPLET

5 511 KčDohodnuté pojistné

Slda STANDARD

Nebylo sjednáno

Asistenční služby

Řídi se UCZ/As/14

Základní asistence UNIQA (ČR i zahraničí)

Počátek pojištěni 21.05.2015

0 KčDohodnuté pojistné

Zavazadla

Nebylo sjednáno

Náhradní vozidlo

Nebylo sjednáno

Strojní poj./Ráfky+Pneu

Nebylo sjednáno

Sedadla

Řidí se: UCZ/14. UCZ/Kas/14-a UCZ/Voz/14

Paušální systém Osobni automobily počet osob 9. 100 OOP Kč smrt, 100 000Kč trvalé následky. 100 Kč nemocniční odškodné

Počátek pojištěni 21.05.2015

1 080 KčDohodnuté pojistné

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

6 591 Kč

1,000

6 591 Kč

Celkem roční pojistné

Koeficient způsobu placení

Výsledná výše pojistné splátky

Výjimka-bez nutností prohlídky vozidla, výjimka-bez nutnosti prohlidky čelního skla Sleva za tříleté pojištěni na ročním pojistném tohoto vozidla

6ni částku ve výši 612 Kč.

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

Odchylné od Závazná objednávky / smlouvy o výpůjčce telematické jednotky a její instalace se ujednává, že Klient není vázán dobou trvání pojištěni min. 36 měsíců a v této souvislosti si

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

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použiti vozidla, varianta po|lštěnl. a další individuálně dohodnuté podminky napf. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

Předběžné pojištěni: Pojistitel poskytuje dle čl 4. odst. 4.7 VPP UCZ/14 předbéžné pojištění v rozsahu výše uvedeném.

Zvláštní ujednáni
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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

smlouvá, 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 pojištění jsem srozuměn/a.

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

související s pojišťovací a zajišťovací činnosti, a to po dobu nezbytné nutnou k zajištění práv a povinností 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 výslovné srozuměn s tím, 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 pojištění, a to i pro ta pojištěni která byla sjednána dodatečné. Souhlasím s

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

Údaje o vozidle byly na žádost pojistnika upraveny. V případě, že provedená úprava byla provedena zp
na ELV Je odlišná od ceny nového vozidla), je pojistitel při přijeti do pojištěni oprá\

>bem, na základě kterého bylo na ELV vypočteno nižší pojistné (napf. nová cena
il o více než o 2% je pojistnik oprávněn do 7úi /ýiit Při

dnů od doručeni pojistky navýšeni pisemně odmítnout. Pojištěni zaniká ve lhůtě 7 dnú od doručeni odmítnuti pojistnika pojistiteli.
épřii

Pojistnik žádá o úpravu pojistné smlouvy ve
potřebami.

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

odlišná od klienta i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovné souhl

rozsahu. P< prohlašuje, že o kterou žádá, je plné v souladu s jeho pojistnými

výše. Je-li oprávněnou osobou KU

Číslo po

Jméno:

Město MoravskéMěsto M<

Je-li pr^/ozovatel současně pojistnikem,

nepodepisuje se.
Za pojistitele převzal

Datum a hodina

Datumt čas založení návrhu

21,05.2015 10:31
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C\i

UNIQA

Doložka „A“
k návrhu pojištění vozidel

-jen pojištění KASKO -
dle pokynu 316/2008/PTS-PMD

Číslo ELV / pojistné smlouvy: 4033883214 / 4813206600

Město Moravské Budějovice, RČ/IČ: 00289931, ADRESA: nám. Míru 31,

676 02 Moravské Budějovice

Stav: Firma
VOLKSWAGEN

Jméno a příjmení / Klient:

(viz „seznam nepoškozených vozidel

přijímaných do pojištěni"*)
Tovární značka vozidla:

(viz „seznam nepoškozených vozidel

přijímaných do pojištění"*)
RZ (SPZ)'vozidla:

(viz „seznam nepoškozených vozidel

přijímaných do pojištění"*)
VIN (nebo číslo karosérie nebo číslo podvozku):

Prohlášeni

Pojistník i podepsaný zástupce pojistitele prohlašují, že vozidlo/a zařazené/á do pojištění existuje/í, je/jsou v pořádku, bez

jakéhokoliv viditelného poškození.

v TlTťVr^ J/I.T. 7011

Podpis pojistnikaPodpis zástupce pojistitele

Poznámka k * - Je -li pojišťováno více vozidel v jedné smlouvě, musí být přílohou tohoto prohlášení dokument s názvem

„seznam nepoškozených vozidel přejímaných do pojištění", který obsahuje pořadové číslo, tovární značku, RZ (SPZ), a VIN

(č. kar. nebo č. podvozku). Tento seznam nemůže být nahrazen přílohou pojištěných vozidel k návrhu.

Tistmuto 21.5.2015 10:31:31


