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Pojiét’ovaci zprostfedkovatel

2 0 2 7 2

Pojistné smlouva:

v

SKEDA

Identifikace prodejce

1 3 6 1 8 1 5

764019513

éKooA Poji§teni - Plus

Pojistitel

Doplfikovv
pOJIst'ovaci
zprosti‘ed kovatel

Samostatmj
zprostFedkovatel

Pojistnik

Jméno a piijmeni/
/obchodni firma

Trvah'l pobyt/sidlo
(ulice, E. p. / (‘3. 0., obec)

Kontaktni adresa (ulice,
E. p. / E. 0., obec)

Region

Ajlianz pojiét'ovna, a. 5., Ke étvanici 656/3, 186 00 Praha 8, éeské republika
IC: 47115971, obch. rejsti‘ik u Mést. soudu v Praze, oddil B, vloika 1815
Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, 3. s.
Cislo fiflu/kéd banky: 2727/2700
Variabilni symbol: 764019513
www.al|ianz.cz, info@allianz.cz, tel.: +420 283 002 800

Moinosti oznémeni §kodné udélosti:
On-line na adrese www.allianz.cz, telefonicky na Elsie +420 283 002 800 nebo pisemné na adrese pojistitele

AZ SERVIS. a.s.. Praiékova 1008/69, 639 00 étWice. Brno
10 25581309, tel: 420513077777. e-mail: Dohanka@az-servis.cz V
Zastupujici: SkoFIN s.r.o., se sidlem Pekaké 6, 155 00 Praha 5, IC 45805369
Osoba, které 5 Vémi jednala:
§koFIN s.r.o., Pekarské 6, 155 00 Praha 5, 16 45895369, tel: +420 224 992 410, e3mail: vwfs@vwfs.cz
Zastupujici: Allianz pojiét'ovnu, a.s., se sldlem Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IC 47115971

Rodné

Driitel/provozovatel vozidla

Jméno a pi'l’jmeni/
/obchodni firma

Trvaly pobyt/sidlo
(ulice, é. p. / (E. 0., obec)

Vlastnik vozidla

Jméno a prijmeni/
obchodni firma

Trval9 pobyt/sidlo
(ulice, E. p. / E. 0., obec)

Specifikace vozidla

RZ

VIN (éislo karoserie,
podvozku, rému)

Znaéka, model

Vy’lkon motoru (kW)

Uéel pouiiti vozidla*

Vozidlo poFizeno soufasny’tm vlastnikem/pronajato souéasnf/m
leasingovy'lm na'jemcem s vyuiitim odpoétu DPH

Virsks’l oblastni vodovod, sdruieni mést, obci a svazkfi obci Eislo/IC 60552662 Titul

Hlinky 487/35, Brno Stét Ceska’ republika P56 603 00

Stét PSC

Telefon E-mail

. . . v . o Rodné
Virskv oblastm vodovod, sdruzem mést, obcl a svazku obcl élslo/IC 60552662 TltUl

Hlinky 437/35, Brno Sta't éeska republika Psé 603 00

. . , .. . . o Rodné .
Vlrsky oblastm vodovod, sdmzenl mést, 00:: a svazku obci Eislo/Ié 60552662 TItUl

Hlinky 487/35, Brno Sta‘t Ceska’ republlka PSC 603 00

1x11111 Dru“ Dam"? pm" 25.08.2020 K°d “”3“” OA3A
RZ regustrace vozudla

TMBJR7NU9L5049333 Cislo TP UL452199

ékoda Karoq ZdVitVOObJ-e? 1 498valcu (cm )

. . Mist Celkové
110 Pallvo/pohon Benznn (BA) k sezeni 5 hmotnost (kg) 1 926

Béiny’! provoz

Wchozi cena vozidla pro vY/poéet pojistného 453 877

ano E ne D

* Pojistnou smlouvou se ujedna’va’ prévo pojistitele uplatnit pfiréiku k pojistnému 100 % za vozidlo uréené k provozova’ni taxisluiby nebo
k prona’jmu (autopfijéovna) za dobu trvéni pojiéténi, kdy fiéel pouiiti vozidla by! jim‘; nei béiny — viz El. 7 VPP pro PR a oddil I El. 3 ZPP pro HP —
5KODA Pojiétém’.
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Druhy
pojiéténi

"v

SKODA Pojigténi Plus Limity / spolufiéast Roéni pojistné

pojiéténi odpovédnosti za §kodu 100 mil. Ké pro vécné ékody a uély zisk /
I zpfisobenou provozem vozidla I 100 mil. K6 pro (1i na zdravi nebo usmrcenim 4 499 K5

havarijni poji§téni spoluuéast 5 "/0, min. 5 000 K6 8 719 KE

poji§téni skel vozidla limit plnéni 20 000 KE 1 500 KE

1. POJIsténi odpovédnosti za skodu zpflsobenou provozem vozidla (PR) — ridi' se VPPa ZPP pro PR— SKODA Pojisténi’

Rozsah
sjednaného
pojiéténi

II. Havarijni po

Rozsah
sjednaného

"vpajisténi

Varianta Plus

Limit pojistného plnéni 100/ 100 mil. K6 pro vécne' L'Ijmy a uély zisk/ pro L'Ijmu na zdravi nebo usmrcenim

Spoleéné 5 PR sjednéno:
pojiéteni zékladni asistence (‘DPP pro HP- SP), pojisténi pro pripad skody na vozidle zpusobené provozem jiného vozidla
(oddil II pism. H ZPP HP - 5P) — tzv. primé likvidace a 1. skoda bez vlivu na bonus, pro osobni a na'kladni automobily
o celkové hmotnosti do 3 500 kg rovnez:

— pojisténi pro pripad poskozeni nebo zniceni vozidla zivelni udélosti (oddil II pism. E ZPP HP— SP),
— poji§téni pro pripad poékozeni zaparkovaného vozidla zviretem (oddil II pism. F ZPP HP— SP),
— pojisténi pro pripad poskozeni nebo zniEeni jedouciho vozidla srézkou se zviretem (oddil II pism. G ZPP HP— SP),
— pojisténi trvalych na'sledku L'Irazu ridice vozidla - s dvojnasobkem pojistnych céstek (oddil I pism. B ZPP pro L'Irazové

pojiéténi osob ve vozidle - SP),
— varianta B pojisténi pro pripad L'Ihrady na'kladu za na'jem néhradniho vozidla (oddil II pism. C ZPP HP— SP).

'iéténi (HP) — Fidi se VPP a ZPP pro HP — SKODA Pojiéténi

Varianta Plus

Hava'rie, odcizeni, iivelni uda’lost, vandalismus a poékozeni nebo zniéeni zaparkovaného vozidla zviFetem

PFi vyufiiti Domovského servisu k odstranéni nésledkfi pojistné
udélostl z havarijniho pojiéténi“) pii totélni ékodé a odcizeni vozidla spolufiéast 5 %' min. 5 000 KC

Ve véech ostatnich piipadech spolufléast 10 %, min. 10 000 KE

Pojistné Eistka (véetné GAP): Pojistna' Eéstka je horni hranici pojistného plnéni pFi jedne‘ pojistné uda’losti a odpovldé:
I. no dobu prvnich trech let trvénI’ pojisténi':

a) VYChOZI cené vozidla pro vypocet pojistného — pokud obvykla’ cena vozidla neklesne pod 50 ”/0 vychozl ceny vozidla,
b) obvyklé cené vozidla navysené o 50 % vychozi ceny vozidla- pokud obvykla cena vozidla klesne pod 50 % vychozi

ceny vozidla pro vypoéet pojistného;
11. p0 uplynuti tFi let trva'ni pojiéténi obvyklé cené vozidla véetné vybavy.

Spoleéné 5 HP sjednéno:
pojisténi zékladni asistence (DPP pro HP— SP) a 1. skoda bez vlivu na bonus, pro osobni a nékladni automobily o celkové
hmotnosti do 3 500 kg rovnéz:

— varianta C pojisténi' pro pripad uhrady na’kladu za najem néhradniho vozidla (oddil II pism. C ZPP HP— SP) na dobu
az 15 kalendérni’ch dnu pri vyuziti pojistnou smlouvou dohodnutého Domovského sewisu k odstranéni nasledkfi
pojistné udélosti a 1. skoda bez vlivu na bonus.

III. Pojiéténi skel vozidla - Fidi se oddilem 11 pism. A ZPP pro HP - SKODA pojiéténi

Spolufiéast 0 % dle oddilu II pism. A El. 6, odst. 2 ZPP pro HP — SKODA Pojiéténi

Limit plnéni 20 000 Ké

Volitelné doplfikové pi‘ipojiéténi

Pojiéténi zavazadel ve vozidle - fidi' se oddI‘Iem II pism. B ZPP pro HP — SKODA Pojiéténi’

Limit plnéni KI":

. , .. , Nesjedna’no ,
Rocni pajistne Kc

l'Jrazové po'isten i osob ve vozidle - Fidi se oddil I, pism. A ZPP pro L'Irazové pojiéténi osob ve vozidle - SKODA Pojiéténi

Za’kladni pojistné Eéstky: smrt L'Irazem = 100 000 K6, trvalé na’sledky I'Irazu = 200 000 K6, denni odékodné = 50
KE/den, hospitalizace = 50 KE/den.

Nésobek zékladnich pojistnych Céstek Poéet mist k sezeni dle TP

Roéni pojistné Nesjednano K6

*) Podminka opravy vozidla v Domovském servisu plati pouze pro ékody vzniklé na IJzemi CR
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Za kladnou dobu SkOdnlhO 51:22:: 208 dle databéze C'ZKP

Zohlednéné slevy

Za zabezpeéeni vozidla D giggiggzxi: D :tfLeeiaixfCIm

Roéni pojistné celkem 14 718 Ké

Splétka pojistného 14 718 Kc‘i

Pojiéténi sjedna'no na dobu neuréitou
s roénim pojistny'lm obdobim Interval placem RocniPoéétek pojiéténi 25.08.2020 18:43

Zpfisob piaceni prvniho pojistného Bankovni prevod Zpfisob placeni na'sledného pojistného Bankovni prevod

Prodejce It 25581309 Obchodnifirma AZ SERVIS, a.s.

Telefon 420513077777 E—mail

Domovsky servis 15: 25581309 Obchodni firma AZ SERVIS, a.s.

Kéd 25518 Adresa Praiékova 1008/69, 639 00 étvrlce, Brno

Pojistnou smlouvou je ujedna'no prévo pojistitele informovat o zji§téné ékodé na vozidle nebo jeho nepojizdnosti zvoleny’l Domovsky'l servis.

Zévéreéné ustanoveni
Pojistnou smlouvou se ujednéva’, 2e za'nikem nékterého ze sjednamich pojiéténi zaniknou souEasné i veékera' dai§i sjednané pojiéténi.

Smluvné zmocnény'l pojiét’ovaci zprostFedkovatel smi inkasovat pojlstné pouze na inkasni blok Allianz pojiét'ovny, a. s.

Prohlééeni pojistnika
Potvrzuji, 2e pied uzavi'enim této smlouvy mi byly na webovych stra’nka’ch spol. 5koFIN www.vwfs.cz z Flstupnény kromé pFedsmluvni informace
v§eobecné pojistné podminky pro pojiéténi odpovédnosti zafijmu zpfisobenou provozem vozidla — SKODA Poji§téni, véeobecné a zvla’étni a
dopmkové pojistné podminky pro havarijni pojiéténi vozidel - SKODA Pojiéténi, véeobecné pojistné podminky pro pojiéténi osob, zvla'étni pojistné
podminky pro L'irazové pojiéténi osob ve vozidle - SKODA Pojl§téni, které tvori nedilnou souéa‘st Smlouvy a zéznam z jednén véetné informaci o
zpracovéni osobnich L'idajfi I'. Prohlaéuji, ie mi byly ve§keré dokumenty vysvétleny a jejich obsahu rozuml'm. Prohlaéuji, ie véechny mnou
uvedené Udaje v této Smlouvé jsou pravdivé a L'iplné a jsem sl védom(a) své povinnosti informovat pojistitele o kaide’ jejich zméné. Rovnéi
prohlaéuji, ie poskytuji osobni adaje tFetich osob uvedenych ve Smlouvé s jejich souhlasem, a to v rozsahu a pro 06e stanovené touto
Smlouvou. Souhlasim, aby pojistitel poskytoval informace ty’lkajici se sjednaného pojiéténi vlastnikovi vozidla, pokud tento nem’
Osobou totoinou s pojistnikem Beru na védomi, ie Smlouva se Fidi se prévnim Pédem Ceské republiky.
Pojistnik prohlaéuje, 2e uzavFenim Smlouvy zabezpeéuje svou opra'vnénou potFebu ochrany pFed nebeZpeéimi uveden9mi v této smlouvé. V
pFipadé, 2e je pojistnik odliény od pojiétény'vch, potvrzuje pojistnik, 2e mé za‘jem i na ochrané téchto osob, jejich majetku éi jiného zéjmu.
Pojistnik mé povinnost sezna’mit poji§téné osoby, jsou—Ii odliéné od pojistnika, s obsahem smlouvy a véemi daléimi dokumenty, které jsou jeji
souéa'sti, a zavazuje 5e je jim predat.
Pojistnik da'le prohlaéuje, ie mu byly zodpovézeny ve§keré jeho dotazy a fie uvedl véechny udaje ty'lkajici se uzavira'ni této pojistné smlouvy
pravdivé a is nic podstatného nezamléel. Zérovefi prohlaéuje, ie veékeré jeho prohla'éeni uvedené v této smlouvé a zéznamu z jednéni jsou
pravdivé. Pojistnikv prohlaéuje, ie byl zérover‘i seznémen s tim, ie v pFipadé neiivotniho pojiéténi maji spotFebitelé moinost Feéit spor
mimosoudné pied Ceskou obchodni inSpekci, www.col.cz.
Zpracova’ni osobnich fldajfi pojistitelem se provédi v souladu se platny'lmi a 06inn9mi pra'vnimi pFedplsy na ochranu osobnich L’Jdajfi, predevéim
se zékonem E. 101/2000 5b., 0 ochrané osobnich L'Idajfi, a s obecnym naFizenim o ochrané osobnich fidajfl (naFizeni EU 679/2016 . Uéel, doba,
rozsah a zpfisob zpracovéni osobnich fldajfi a déle okruh osob, které fldaje budou zpracovévat 6i jim hudou zpFistupnény, j50u uvedeny v
PFedsmluvni informaci — Pouéeni o zpracovéni osobnich Lidajfii Zpracovéni osobnich fidajfi pojiét'ovacim zprostFedkovatelem, v pripadé, ie tento
nevystupuje jako zpracovatel pojistitele, 5e rovnéi provédi v souladu s platmjmi a L'iéinny'tmi prévnimi pFedplsy na ochranu osobnich udajfi,
pFiEemi podrobnosti zpracovéni, které provédi pojiét'ovaci zprosti‘edkovatel, jsou uvedeny v dokumentu Zéznam z jedna’ni s klientem a Informace
o pojiét’ovacim zprostredkovateli (vEetné priloieného dokumentu Bliiéi informace o zpracovéni osobnich Cidajfi).

Pojistnik souhlasi / nesouhlasi D, aby mu byly zasilény marketingové nabidky produktfi a sluieb obchodnich partnerfi pojistiteie, a to
dopisem nebo elektronicky. Jejich seznam je uvedeny na strénkéch allian2.cz/ochrana-udaju. Tento souhlas udélil pojistnik ustné pojiéfovacimu
zprostFedkovateli a ten pak zaékrtl pFisluéné poliéko. Aby byly pojistnikovi zasilény jen zajimavé a uiiteéné nabidky, vyuiije pojistitel k jejich
vytvoFeni a rozesla’ni zékladni identiflkaéni fldaje pojistnika a informace o produktech, které mé u pojistitele sjednané.
Pokud pojistnik v budoucnu zméni nézor, mflie zasiléni téchto nabidek kdykoll ukonéit pFes odkaz obsaieny’v v kaidé elektronicky zaslané
marketingové nabidce nebo mflie zménit nastaveni v klientském portélu MojeAlIianz.
Tento souhlas nahrazuje v§echny souhiasy se zasilénim marketingowch nabidek, které ném pojistnik pi‘ipadné v minulosti udélil pri sjedna'ni
jinVch pojistnych smluv. Je platnfl po dobu trvéni nejdeléiho smluvniho vztahu pojistnika s pojistitelem a déle 1 rok po jeho skonEenI’. Pokud je
pojistnikem podnikatel ve smyslu § 420 zék. 5. 89/2012 5b., smluvni strany si ujednévaji, ie se na vztah zaloieny'l touto smlouvou nepouiiji
ustanoveni ty'lkajici se adheznich smluv (§ 1799 3 § 1800 zék. E. 89/2012 5b.).
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Pojistm'k v/m podpisem potvrzujl', 2e Wée uvedené souhlasy udélujl' po seznémeni se 3 pFesny'Imi podminkami zpracovéni osobnich L'Idajfi
obsaieny’lch v PFedsqvm’ informaci - Pouéeni o zpracovém’ osobnich fidajfi a v dokumentu Za'znam z jednéni s klientem a Informace o
pojiét’ovact’m zprostt‘edkovateli (vEetné pFiloieného dokumentu BIIZSI Informace o zpracova’ni osobnich Lidajfi a 2e si je védom rozsahu téchto
souhlasfi.

PFI'jmem' a jméno
oprévnéného zéstupce pojistnl’ka

Datum a éas tisku

25.08.2020 18:47

25.03.2020 18:47 §ty'l"'lce, Brno

Okamiik uzavFem’
pojistné smlouvy

Misto podpisu smlouvy

Rodné (":I'slo
opra'vnéného zéstupce pojistnl'ka

Podpis pojistnika/oprévnéného
zéstupce
(Totoinost ovéFena' dle OP nebo
cestovnl'ho asu E.)

Vztah k pojistnikovi

Podpis a razitko pojiét'ov
zprostFedkovatele nebo
zaméstnance Allianz poji




