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Číslo dokumentu 4333836790
N2 620 102 Evidenční list vozidla (ELV)

1
Číslo ELV 4333836790 Číslo pojistné smlouvy: 4813206600

Klient Město Moravské Budějovice, RČ/1Č: 00289931, ADRESA: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Stav: Firma

Město Moravské Budějovice, RČ/1Č: 00289931, ADRESA: nám. Miru 31, 676 02 Moravské BudějoviceKoresp. adresa

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

Město 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 součástí (KASKO, Skla apod.).

Údaje o

Číslo VTP

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

Použiti Béžné použiti - podnikatel

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

Rok výroby 2005 Ujeto km

Nové vozidlo NE

Původ vozidla v ČR

101 Celková hmotnost v kg 2 800 Míst k sezení 9

IČ dealeraPojištěno na cenu s DPH číslo faktury

Zabezpečeni vozidla

izidla uvedená v UCZ/Voz714 a. 2 bod 19 - úklid taxi autopůičovna. oožámi. nebezpečny náklad nebo vozidlo s právem přednosti v lizdé.
Bude-li vozidlo použito ve wimenovanvch případech le pojistitel oprávněn snížit ponstné plnění až o 70%,

Za podnikatelské vozidlo se nepovažuii

Údaje o ELV

Navrhovaný počátek 1.1.2015 0:00 Automatické prodlužováni ANO Datum výročí 1.1.2016 Počátek pojišténí je uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášť.

Vinkulace KASKO NE Číslo leasingové smlouvy Vinkulant.

Povinné ručeni

Řídi se UCZ/14, UCZ/Voz/14 a UCZ/POV/14

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

Systém bonus, malus NE Výše bonusu

2 uhrazeného pojistného za povinné ručení isme na základé ustanoveni § 23a odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb . o pojišténí odpovédnosti z provozu vozidla, povinry odvést 3% do Fondu zábrany

škod České kanceláře pojistitelů. Prostředky tohoto fondu slouží k zabrané škod vznikajících provozem vozidel, zejména k úhradé nákladů na pořízení techniky, věcných prostředků a technologii
hasičského záchranného sboru.

Počátek pojišténí 1.1.2015 Dohodnuté pojistné 3 061 «
0%

Havarijní pojištěni

Nebylo sjednáno

Skla STANDARD

Nebylo Sjednáno

Asiatenčni služby

Řidl se. UCZ/As/14

Základní asistence UNIQA (ČR i zahraničí)

Počátek pojišténí 01.01.2015

Dohodnuté pojistné 0 Kč

Zavazadla

Nebylo Sjednáno

Náhradní vozidlo

Nebylo Sjednáno

Strojní poj./Rářky+Pneu

Nebylo Sjednáno

Sedadla

Nebylo sjednáno

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištěni uvedené na tomto ELV

Splatnost pojistného a způsob splácení je uveden v pojistné smlouvá.

Číslo účtu klienta

První splátka pojistného neuhrazena

Celkem roční pojistné

Koeficient způsobu placení

Výsledná výše pojistné splátky

3 061 Kč

1,000

3 061 Kč

Zvláštní ujednáni Výjimka-bez nutnosti prohlídky vozidla, výjimka-bez nutnosti prohlídky čelního skla Sleva za tříleté pojišténí na ročním pojistném tohoto vozidla
činí částku ve výši 340 Kč.

Odchylně od Závazné objednávky ř smlouvy o výpůjčce telematické jednotky a její instalace se uiednává. že Kkent není vázán dobou trváni pojištěni min. 36 měsíců a v této souvislosti si

nebude Pojistitel nárokovat žádný poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Toto ujednání nemá vliv na poplatek za demontáž jednotky a případné sankce za jej í včasné nevraceni.

Převzal jsem zelenou kartu.

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použití vozidla, varianta pojištěni, a další individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

Předběžné pojištěni: Pojistitel poskytuje dle ČI. 4, odst. 4.7 VPP UCZ/14 předběžné pojištěni v rozsahu výše uvedeném.
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Prohlášeni klienta k předchozímu pojišti

POV - název pojistitele Dřivé nepojištěno
od do Vypláceno poj. plněni počet 0

a í. I sem Byl asnamw ■ .Uo. pÍ5emné 9 “ I0"*™ l«r» '«»™=e o V7.„,

související s pojišťovací a zajišťovaci činnosti i L^obTnežwněXm^Tz^išténí^áv a ^ ^ ^ “ pollSr°vn,ctvl 8 ónnost,

poskytnuty , ostatním subjektům podniká,ícím v oblast, pojišťovnictví a bankovními Ve Dále SOUh,asin' S **' ab* mí osobni úd8)8 “*»
souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou tormou. Jsem VýslovnéstoSZÍÍ °SObn,'Ch úda'ú a° ""*<* ««■ W* uvedené

srozumitelné poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trváni závazk • - . ' 23 nas,eaek 2ánlk P°l'stne smlouvy Prohlašuji, že jsem byl dostatečné a

t,m aby mé UNIQA pojišťovna, a.s. a jeji zprostředkovatelé případné kontaktoval, za účelem nabídky * ‘° ‘ fr° ** P°),Š,én' která B*la s'eanára Matečné. Souhlasím s

Údaje o vozidle byty n, žádost pojlstnlk. upraveny. V připadé že provedená úprava bvla od " Úíe,e"’ 2 oW8SB POi«ovn,ctv, a

na ELV Je odlišná od ceny nového vozidla). Je pojistitel při přijeti do pojištěni opravnén pmlstné pHméře^m m'Kál<ladř k,eréh° byl° "a ELV Vypoí,eno nl2íl P°l'stné (např. nová cena
dnu od doručeni pojistky navýtenl písemně odmítnout. Pojištěni zaniká ve Ihúté 7 dnů od doručeni odmítnuti Ohrnuv!, poltite!T n,Vý4'nl ° V*C' nel 0 2% ,e P°)ís,n,k oprávněn do 7

Prohlášeni pojistnika Prohlašuji, že jsem převzal/a. byl/a seznámen/a
žádám o

Pojistnfk žádá o úpravu pojistné smlouvy ve výše
potřebami. izsahu. Pojistnik záro

1. že uvedená změn. pojištěni, o kterou žádá. Je plně v souladu , jeho pojistnými LU

Jsou-k klient a provozovatel odlišnými

odlišná od klienta i provozovatele

5
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7

15
UJ

Číslo pojišťovacího zprostředkov

Jméno

ovozovatele
ské Budějovice

Město Moravské Budé|ovi(

Za pojistitele převzal

Datum a hodina
Datum a čas založeni návrhu

29.12.2014 10:53

né pojistnikem
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