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STANISLAV BARVA S.R.O.

Pojistník (zájemce o pojištěni)

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
DVOŘÁKOVA 589/11,60200 BRNO
IČO: 03094820
e‘moil: nekutovo@ndbrna,cz, tet.: +420 602 506 787

SLOVNÍK ZKRATEK
PR = povinné ručeni NV = náhradní vo7ldlo
HP = havarijní pojištění

SPECIÁLNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ
ovýši dohodnuté spoluúčasti Oo částku představující rozdíl mezí jíž uhrozenýmGAP

I‘lovaríjni pojištěni s omezeným snižavánim pojistného plněni z důvodu poklesu pojistným a pojistným, na které má pojistítet dle VPP nebo ze Zákoníku právo,
obvyklé cenyvozidla. pokud není v pojistné smlouvě dohodnutojinok,
Varianta GAP: pořizovací cena-‘ bez omezeni farmy vlastnictví vozidla HP NESPRÁVNÁ OBSLUHA
Pojistná částko podobu prvních tři let trváni ad počátku pajittění odpovídá: Neuplatněni výluky no škody způsobené nerespektováním výrobcem vozidla, jeho
a) pořizovací ceně vozidlo z faktury vystavené vlostníkovi vozidlo prodejcem části nebo výbavy stanovené obsluhy v podobě nezajištěni romene hydraulické

nových vozidelvČR (dále jen „pořizovací cena vozidla)‘- pokud obvyklá ceno ruky před jízdou, přetíženi vozidla nebo nesprávného rozloženi přepravovaného
vozidlo neklesne pod SO %jeho pořizovací ceny, nákladu nebo nezajištění přepravovaného nákladu,

b) obvyklé ceně vozidlo navýšeně a 50 % pořizovací ceny vozidlo ‘- pokud obvyklá HP SKLÁPĚČKY
ceno vozidlo klesne pad 5D%jeha pořizovací ceny Neuplatněni výluky na škody vzniklévdůsledku sklápěni, včetně škod vzniklých

Po uplynuti tři let trváni pojištěni odpovídá pojistná částka obvyklě ceně vozidlo následkem neodjištěni jisticího čepu nádrže, kontejneru nebo korby před
včetně jeho výbavy. sklápěnim
Varianta GAP; účetní hodnota HP PRACOVNĺ STROJ
Částka odpovidajici účelni zůstatkové hodnotě pojištěného vozidla ke dni vzniku Neuplatněni výluky no škody mající původ včinnosti silničniho vozidla jako
škodně události (prokázaná potvrzenimvlostniko vozidla, opotřeným rozitkem pracovního stroje druhu —zvedoci plošino, hydraulická ruka, radlice na sníh,
a podpisem oprávněného zástupce vlastníka vozidla) snížená o cenu připadné zametoci stroj — způsabene chybou jeho obsluhy,
použitelných zbytků, O výší vynaložených náklodů na odtah vozidlo,

SEZNAM VOZIDEL
Číslo přihlášky Tovůrnl značka Typ SPZ VIN

767459604 FORD Tronsit 1BL6533 WFOXXXTTFXAY77tS8

76745961$ FORD Transit - WFO5XXBDFSBAB14O9

Pojistitel Vázaný pajišťovaci zprostředkovatel

Mystivní 746/88, 62300 Brna
IČO:04023706
e-moll. stonislov,borvo@tiollianz.cz, tel,: +420 603 439 959
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PŘIHLÁŠKA Č. 767459604
Datum počátku pojištěni 18.5. 2021 Výkon (kW) 85 GAP bez GAP

Hodina a minuta počátku
pojištčni 15:21 Palivo/pohon nafta Obchodní sleva HP .

Provozovatel vozidla —

jméno stelný jako pojistník Celková hmotnost (kg) 3000 HP roční pojistné (Kč) 4 088
Provozovatel- IČO/RČ . Počet mist k sezeni Skla limit (Kč) 5 000
Provozovatel — adreso . Účet použiti běžný provoz Skla ročnl pojistné (Kč) 750

Vlastnil‘ vozidla —jméno stejný jako pojistník Datum 1. registrace 2.7. 2010 Zavazadla limit (Kč) nesjednána
Zavazadla roční pojistné

Vlastník — IČO/RČ - Výchozí ceno vozidlo (Kč) z cenfl‘u (Kč) -

NV denní limit (Kč),‘ počet
Vlastnil‘ — adresa - Cena vozidlo určena podle ceníku dní nesjednáno

osobní a nákladnl PR Umit (Kč) újma na zdravl
Druh vozidlo automobily I škody na majetku 50/50 mil. Kč NV ročni pojistné (Kč) .

Přímá likvidace roční
Kód HP 811 09 Obchodni sleva PR - pojistné (Kč) nesjednáno
Tovární značka FORD PR ročni pojistné (Kč) 8 371 Úraz celá osádka / řidič nesjednána

havárie, živelni událost,
odcizeni, vandalismus a
pošk. zapark. vozidla Úraz počet násobků poj-

Typ Transit HP v rozsahu zvířetem částek .

SPZ 1BL8533 HP spoluúčast 5%, min 5 000 Kč Úraz račnl pojistné (Kč) .

Druh SPZ stondardni HP územní platnostjen ČR nesjednáno Mist PLUS varianta nesjednáno
Asist. PLUS ročni pojistné

VIN WFOXXXTTFXAY7I1S8 HP nesprávná obsluho nesjednáno (Kč) -

Číslo TP UH375333 HP sklápěčky nesjednáno CELKOVÉ ROČNÍ poJISTNÉ

Zdvih, objem (cm‘) 2198 HP pracovní stroj nesjednáno ZA TOTO VOZIDLO 13 209 Kč

PŘIHLÁŠKA Č. 767459615
Datum počátku pojištění 18.5. 2021 Výkon (kW) 85 GAP bez GAP
Hodino a minuta počátku
pojištění 15:21 Palivo/pohon nafta Obchodní slevo HP .

Provozovatel vozidla —

jméno stejný joko pajistnik Celková hmotnost (kg) 3000 HP roční pojistné (Kč) 2 988

Provozovatel — lČO/RČ . Počet mIst k sezenI . Skla limit (Kč) 5 000

Provozovatel — adreso - Účel použiti běžný provoz Skla roční pojistné (Kč) 750

Vlostisik vozidla —jméno stejný jako pojistnik Datum 1. registrace 31. 12. 2008 Zovozodlo limit (Kč) nesjednáno
Zavazadla roční pojistné

Vlastoik — IČO/RČ . Výchozí cena vozidlo (Kč) z ceniku (Kč) -

NV denní limit (Kč)‘ počet
Vlastoik — adresa . Cena vozidlo určena podle ceniku dni nesjednáno

osobni a nákladni PR limit (Kč) újmo no zdraví
Druh vozidlo automobily / škody no mojelku 50/50 mil. Kč NV ročnl pojistné (Kč) -

Přímá likvidace roční
Kód HP 811,09 Obchodní sleva PR - pojistné (Kč) nesjednána

Továrni značko FORD PR roční pojistné (Kč) 8 371 Úraz celá osádka‘ řidič nesjednáno
havárie, živelní událost,
odcizeni, vandalismus o
polk. zapark. vazidlo Úraz počet násobků poj.

Typ Transit HP v rozsahu zvlřetem částek -

SPZ . HP spoluúčast 5 X, min 5 000 Kč Úraz ročni pojistné (Kč) -

Druh SPZ standardní HP územní platnostjen ČR nesjednáno Asist. PLUS varianto nesjednáno
Mist, PLUS roční pojistné

VIN WFOSXXBDFS8A814O9 HP nesprávná obsluha nesjednána (Kč) -

Číslo TP AAL1I111 HP sklóp&ky nesjednáno CELKOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ

Zdvih, objem (cm‘) 2198 HP procovnl straj nesjednáno ZA TOTO VOZIDLO 12 109 Kč

CELKOVÉ ROČNI POJISTNÉ 25 318 Kč
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OSTATNÍ INFORMACE
Sjednáním pojištěni za využiti této hromadné přihlášl~‘ (případně odchylně
ad dříve uzavřené skupinově pojistné smlouvy Č. 898355146) se ujednává,
že pojištěni k jednotLivým vozidlům vzniká odesláním hromadné přihlášky no
dohodnutou e-mailovou adresu pojistníka a pojistitele pokud není přihláškou
sjednán odLožený počátek pojištěni.
Odešle-li pojistník do lodní no dohodnutou e-mailovou adresu pojistitele, žena
pojištěni nemá zájem, pojištěni nevznikne.
Pojistnik sije vědom specifického způsobu sjednáni pojištěni na základě této
hromadné přihlášky a také toho, že nobidko pojistitele vycházi výhradně

požadavků a údajů jim poskytnutých

Ing. Moniko Siedlecki Müllerová
Senior manažer správy pojištěni a penze

Pojisinik prohlašuje, že údaje, porametrya požadavky týkojici Se poj,štěni
uvedenych v pnhlášce odpovidaji jeho pojistnému zájmu a potřebě
Dole pojistnik prohlašuje, že v případě, kdy je pojišteny odlisny od polstniko,
seznámil pojisteneho se záklodnimi informacemi o pojištěni a žes nim poramelry
polisteni projednal a odsouhlasiti si je. To neploli, pokud nejsou pojišlené osoby
dopredu znamy
Pojistn k bere no vědomi neposkytování slev za vybaven vozidla zabezpeČovacim
zořizen,m S tin, že talo změno e promitnuto do pojistnych sazeb no pojistěni pro
připod ad ‚zen,
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