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ke smlouvě o úvěru č.7636466 (dále jen "Zákaznická smlouva")
07/2016

specifikace pojištěni ze skupinové pojistné smlouvy ČSOB Leasing, a.s.
(pojistnik)
u Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617,
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, zapsané u MS v Praze, spisová značka 
B/1897
čislo: 7720171808
Údaje týkajici se zákazníka: Město Kravaře, IČ/RČ: 00300292 
Adresa zákazníka:Náměšti 405/43, 747 21, Kravaře 
Název předmětu financováni: Traktor Branson 5025Ch,
Užiti předmětu: běžný provoz
Kalkulace byla provedena z předběžných údajů známých v okamžiku sjednáni příslušného pojištěni. Pojistná částka 
u strojního pojištěni a údaje o veškerém pojistném a době pojištěni OD-DO jsou pouze předběžné a budou uvedeny v předpisu 
splátek formou niže uvedené tabulky.

SJEDNANÉ POJIŠTĚNÍ 
POJISTNÁ ČÁSTKA

POJIŠTĚNO PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ 
POJISTNÉ ZA DOBU 

FINANCOVÁNÍ** ***)OD do* * *

Zvoleno zákazníkem , datum sjednání: 05.08.2016
*0PV-TR traktor Branson 5025
70/70 mil. zdraví/věcné škody
Řídí se: R-630/08,R-632/08, IOP

31.08.2016 30.08.2020 2 209.49 Kč |

Zvoleno zákazníkem , datum sjednáni: 05.08.2016
SZ POJÍZDNÉ EU druh: traktor Branson 5025

1 315 928.00 Kč 31.08.2016 30.08.2020 34 764.70 Kč
Řídí se: P-100/05, P-300/05,P-320/05, P-520/05, P-777/05, IOP 
Spoluúčast: 10% min.10000 Kč z pojistného plněni

Pojistné celkem za dobu trváni Zákaznické smlouvy: 36 974.19 Kč
Z toho: pojistné celkem za dobu trváni Zákaznické

smlouvy - povinná doplňková služba : 0.00 Kč
Z toho: pojistné celkem za dobu trváni Zákaznické

smlouvy - nepovinná doplňková služba : 36 974.19 Kč
Pojistné k řádné splátce (celkem) bude uvedeno v předpisu splátek, 
který je nedílnou součásti Zákaznické smlouvy.

*) V připadě, že je u pojištěni odpovědnosti v názvu pojistného rizika dodatek ("fixní"), je pojistná sazba 
garantovaná po dobu trváni Zákaznické smlouvy.

**) Neobsahuje Pojistné za obdobi od data předáni předmětu financování do data řádného čerpání úvěru. Pojistné za 
toto období (pokud je pojištění v něm sjednáno) bude uvedeno v předpisu splátek, který je nedílnou součástí 
Zákaznické smlouvy.
***) Předpokládaná doba konce pojištění, nedohodnou-li se strany jinak.

1. Pojištění je platné pro území České republiky a pokud název pojistného rizika ve výše uvedené tabulce obsahuje 
zkratku EU,je pojištění platné i pro území Evropy.Pojištění odpovědnosti platí ve státech vyznačených na zelené kartě.
2. Pojistná částka se vypočítává dle platné metodiky Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Nový 
předmět financování je pojištěn na cenu novou, použitý předmět financování je pojištěn na cenu jinou.

3. Pojistná částka a pojistné plnění ve vztahu k DPH se určuje metodikou pojišťovny.
4. Pojistné se vypočítá dle metodiky Kooperativa, pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, a to vynásobením pojistné 
částky sazbou pojistného.

5. Pojistná plnění parciálních škod budou vyplácena v případě pojištění na novou cenu plně v nových cenách náhradních dílů
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(po odečtení spoluúčasti) a v případě pojištění na jinou cenu vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným 
nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků (po odečtení spoluúčasti).
U totálních škod (vyřazení stroje nebo zařízení z provozu) a odcizení bude pojistné plnění vyplaceno (po odečtení 
spoluúčasti) v částce odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového stroje 
sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení stroje s přihlédnutím k případnému 
zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků maximálně do 
výše pojistné částky pojištěného předmětu financování.

6. Od dne ukončení sjednaného pojištění předmětu financování uvedeného v předpisu splátek/splátkovém kalendáři,
ČSOB Leasing, a.s. předmět financování nepojišťuje a další pojištění a jeho placení je výhradně záležitostí 
Zákazníka. Datum ukončení sjednaného pojištění předmětu financování uvedené v předpisu splátek/splátkovém kalendáři 
je posledním dnem, kdy je předmět financování pojištěn. Pojištění skončí též okamžikem zániku Zákaznické smlouvy 
(bez ohledu na důvod zániku).

7. Konečná výše nákladů na pojištění bude stanovena až po převzetí předmětu financování na základě skutečné kupní 
ceny nebo zjištění nové ceny předmětu financování. Údaje o výši nákladů na pojištění uvedené v úvodní tabulce jsou 
orientační.

8. Předmět financování musí být pro vznik nároku na pojistné plnění v případě odcizení zabezpečen dle podmínek 
Kooperativa, pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Podmínky zabezpečení předmětu financování jsou popsány v 
dokumentu: "Informace o pojištění předmětu financování".

9. Zákazník se podpisem této Přílohy o pojištění zavazuje seznámit se s pojistnými podmínkami, které jsou uvedeny v 
tabulkové části jako „Řídí se". Tyto pojistné podmínky jsou k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách
ČSOB Leasing, a.s. (www.csobleasing.cz). Zákazník se zavazuje touto Přílohou o pojištění a uvedenými podmínkami řídit, 
veškeré následky spojené s nedodržením pojistných podmínek jdou k jeho tíži.

10. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem pojištění, který je uveden v této příloze ("POJISTNÉ 
RIZIKO s kódem a POJISTNÁ ČÁSTKA") a s tímto rozsahem pojištění souhlasí.

11. Zákazník souhlasí s tím, že ČSOB Leasing, a.s., pro účely sjednaného pojištění předá pojišťovně,u které je předmět 
financování pojištěn, následující údaje zákazníka: jméno, příjmení, rodné číslo, IČO, adresu trvalého bydliště, 
případnou kontaktní adresu, telefonní číslo, DIČ u plátců DPH.

12. Zákazník je si vědom své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny 
informace, i ty, které se mu jeví jako nepodstatné. Zákazník bere na vědomí, že při porušení těchto povinností má 
pojistitel právo snížit nebo odmítnout pojistné plnění.
V případě vzniku škodní události Zákazník zprošťuje státní zastupitelství,policii a další orgány činné v trestním 
řízení, hasičský záchranný sbor,lékaře, zdravotnická zářízení,záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně 
Zákazník zmocňuje pojistitele,resp. jím pověřenou osobu,aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto 
škodní událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie 
či výpisy. Zákazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu nahlásí jakoukoliv změnu zpracovávaných jeho osobních 
údaj ů.

13. Pojistný zájem ČSOB Leasing, a.s. a Zákazníka je dán jednak potřebou pojistné ochrany související s provozem 
př. vlastnictvím vozidla/stroje/předmětu financování a jednak tím, že předmět financování zároveň slouží jako
zajištění pohledávek/dluhů dle Zákaznické smlouvy uzavřené mezi ČSOB Leasing, a.s. a zákazníkem.

14. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že jeho požadavky a potřeby související se sjednávaným pojištěním jsou 
zaznamenány v tomto dokumentu jasně, přesně, úplně a srozumitelně a související informace mu byly také poskytnuty 
srozumitelně, a to před sjednáním pojištění. Tento dokument odráží všechny podstatné skutečnosti.

14. Pojištění předmětu financování se řídí právem České republiky.
15. Ustanovení § 1799 občanského zákoníku se v případě, že Zákazník sjednává práva a povinnosti uvedené v této příloze 

v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nepoužije.

Zákazník prohlašuje, že porozuměl doložce, která odkazuje na pojistné podmínky uvedené mimo text této přílohy o pojištění.

V Brně dne: 05.08.2016
Jméno osoby oprávněné k podpisu zákaznické smlouvy: 
Ing. Michaela Košvicová, obchodní poradce - analytik

V Kravařích dne: 05.08.2016 
Jméno osoby oprávněné k podpisu zákaznické smlouvy: 
Mgr. Monika Brzesková, starostka
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