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ČSOB POJıStovna

vozidel

Pojistka
pojištění vozidla NAŠE AUTO
Pojistná Smlouva č. 6161535954

v Pardubicích dne 8. 3. 20 21

v

Údaje o pojistníkovi:
Název

ICO

Sdružení Zdravotnických Zařízení ll
Brno,příspěvková Organizace

00344648

Sídlo
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno - Stránice
Základní údaje o pojištění:

Datum uzavření Smlouvy
8. 3. 2021

Počátek pojištění
9. 3.2021

Údaje o rozsahu pojištění:
Pojištění vozidl_a typu kasko se Sjednává pro případ poškození nebo Zničení vozidla střetem, pádem, nárazem,
požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoli věcí na vozidlo, povodní, Záplavou,

zásahem cizí Osoby nebo jakýmkoli jiným pojistným nebezpečím, které není smluvně vyloučeno. Pojištění se Sjednává
též pro případ odcizení vozidla nebo jeho části a finanční ztráty Ve výši rozdílu pojistné částky vozidla a obvyklé Ceny v
době odcizení vozidla nebo jeho Zničení.
Pojištění odpov. Za újmu Způsob. provozem vozidlise Sjednává pro případ újmy vzniklé na Zdraví nebo usmrcením;
újmy vzniklé v důsledku poškození, Zničení nebo Ztráty věci jakož i újmy vzniklé odcizením Věci, pozbyla-li fyzická osoba
schopnost ji opatrovat; újmy ve formě ušlého Zisku; účelně vynaložených nákladů na právní Zastoupení při uplatňován
nároků Za výše uvedené újmy.
I

A_sistenčn_í služby Se sjednávají pro případ Zvýšení rozsahu a limitů základních asistenčních Služeb.
Pojistná událost: Pojistnou událostíje nahodilá událost Způsobená pojistným nebezpečím uvedeným v této pojistce.
Oprávněná osoba: V Souladu S příslušnými pojistnými podmínkami je oprávněnou osobou osoba, které v důsledku
pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li v pojistné Smlouvě ujednáno
jinak.
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S přátelským pozdravem

Lucie Drdlová
ředitelka Klientského kontaktního centra
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