
UNIQA pojišťovna, a.s. 
Zapsané u Městského soudu v Praze, 	 I 4- 	oddíl B, č  vložky 2012 
Evropská 136, 16012 Praha 6 	

Č íslo dokumentu: 4319091009 (J N QA IČ : 49240460 	 N4 943 684 	 Pojištění vozidla 

Č íslo návrhu 4319091009 
Pojistník 	 Služby města Náměště  nad, RČ/lČ : 26270447, ADRESA: Ocmanická 200, 67571 Náměšť  nad Oslavou TEL.: 777222592 

Stav: Firma 

Koresp. adresa 	Služby města Náměště  nad, RČ/tČ : 26270447, ADRESA: Ocmanická 200, 67571 Nám ě šť  nad Oslavou TEL.: 777222592 

Provozovatel 	Služby města Náměště  nad, RČ/lČ : 26270447, ADRESA: Ocmanická 200, 67571 Nám ě šť  nad Oslavou TEL.: 777222592 

Vlastník vozu 	Služby města Náměště  nad, RČilČ : 26270447, ADRESA: Ocmanická 200, 67571 Nám ě šť  nad Oslavou TEL 777222592 

Oprávněná osoba * Služby města Náměště  nad, RČ /lČ : 26270447, ADRESA: Ocmanická 200, 67571 Nám ě šť  nad Oslavou TEL.: 777222592 

')Platí pouze pro pojišt ění vozidla a jeho součásti (KASKO, Skla apod.). 

Údaje o vozidle 
 

Č íslo VTP 	RZ (SPZ) 	. " 	' 	VIN ( č .karoserie) Vi/MANi BZZ7AY243345 	Použiti Běžné použiti - podnikatel 

Druh, Tovární značka Nákladní automobil, MAN TGM 18.290 4X2 

Motor - palivo, zdvihový objem, výkon D. 6871ccm. 213kW 

Rok výroby 2010 Ujetolrm 50000 Celková hmotnost vkg 	18000 Mmstksezení 2 

Nové vozidlo NE 	Pojištěno na cenu bez DPH 	lČ  dealera 	 Č íslo faktury 

Původ vozidla v CR 

Zabezpečeni vozidla Bez zabezpe čeni 

Nová cena výbavy stanovené pojistníkem 	 200 000 Rok výroby výbavy 	2010 Popis-viz p ř íloha 

V př ípadě  odlišného použiti vozidle dle UCZNOZ oproti způsobu použiti uvedeného na návrhu smlouvy ie poiistitel oprávn ěn Snížit poiistné pin ěni až o 70%. 

Údaje o pojistné smlouv ě  

Navrhovaný počátek 7.8.2017 0:00 	Automatické prodlužováni ANO 	Datum výroč í 7.8.2018 	Po čátek pojišt ěni je uveden níže pro každý pojistný produkt zvláš ť . 

Vinkulace KASKO NE 	Č íslo leasingová smlouvy 	 Vinkuíant: 

Povinné ručeni 

Nebylo sjednáno 

Havarijní pojištěni 

Ř ídí se. UCZ115, UCZ/Kas/15 a UCZ/Voz/15 	 Počátek pojištění *shodný s datem prohlídky VINFOTO I VINTEST Plus 

KASKO KOMPLET 	 Pojistná částka 	1206 800 Kč  

Systém bonus, malus ANO Výše bonusu 	50% Limit oprav Servis v CR 

Spoluúčast 1011. z pojistného piněni minimáln ě  10.000 Kč 	 Dohodnuté pojistné 	 14217 Kč  

Skla STANDARD 

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné O Kč  

Pojišt ěni skel . LIMIT 

Ř idise: UCZN0z/15, UCZ/Kas/15a IJCZ/15 Počátek pojištěni 'shodays datem prohlídky VlNFOTOiVlNTESTPlus 

Všechna skla LIMIT. Pojistná částka 15.000 Kč, spoluúčast 500 Kč  Dohodnuté pojistné 2 920 Kč  

Asistenční služby 

Ř idl se: 1/C7/As/15 Po čátek pojišt ění 	07.08.2017 

Záklsdni asistence UNIQA(ČR i zahrani č í) Dohodnuté pojistné Q Kč  

Zavazadla 

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné Q Kč  

Náhradní vozidlo 

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné Q Kč  

Strojnl pojIštěni 

Ř ídl se: UCZ/1 5, IJCZ/Kas/1 5, UCZN0z11 5 a DPP/KasStr/1 5 Počátek pojišt ěni 'shodný s datem prohlídky \I1NFOTO i VINTEST Plus 

Nástavba - pojistná částka 200.000 Kč , spoluúčast 10% z pojistného pin ěni minimálně  10.000 Kč  Dohodnuté pojistné 1 400 Kč  

Pojištěni ráfkii 

Ř Idl se: 1/CZ/1 5, 1/CZ/Kas/15 a l/CZ/Voz/l 5 Počátek pojištěni 'shodný s datem prohlldky V1NPOTO I VINTEST Plus 

P řipojišt ění ráfků  a pneumatik pojistná částka 10.000 Kč , spoluúčast 500 Kč  Dohodnuté pojistné 500 Kč  

Sedadla 

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné Kč  

Dohodnutě  pojistně  za všechny druhy pojištěni uvedeně  na tomto návrhu 

Splatnost pojistného a zp ůsob spláceni Bankovním p řevodem, Ročnl 

Č íslo účtu klienta 
	

Celkem roční pojistné 	 19 037 Kč  

První splátka pojistného neuhrazena 
	

Koeficient způsobu placeni 	 1,000 

	

Výsledná výše pojistné splátky 	 19037 Kč  

Zvláštní ujednáni 	Nadlimitní výbava, včetně  pojiětěnl činnosti pracovního stroje atol mimo pozemni komunikaci. Slevu 15% za shodu pojistníka s vlastníkem je 
podmín ěna prokázánim skutečnosti, že pojistník je shodný s vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v technickém pr ů kazu. 
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) Pojistník je povinen k pojišt ěni KASKO, SKLA, RÁFKY A PNEUMATIKY zajistit provedeni prohlidky VINFOTONINTEST Plus (V ĺ Z klientský kupón) nejpozd ěji k datu počátku smlouvy, 

počátek produktu KASKO. SKLA, RÁFKY A PNEUMATIKY je shodný se dnem provedeni prohlídky (protokol prohlídky se stává sou části návrhu). Do doby provedení prohlídky plsti č16 VPP 

UCZN0z/15, 
V př lpadě , že v prvnlm pojistném roce pojišt ěni „Skla LIMIT' nedošlo k pojistné události uplatn ěné z tohoto produktu, bude na základ ě  žádosti klienta pro tento produkt poskytnuta 50% sleva 

od nejbližšího p ř íštího výro čí smlouvy. 

V dohodnutém pojistném je zohledn ěn způsob použiti vozidla, varianta pojIštěni, a další Individuáln ě  dohodnuté podmínky nap ř. výše spotuCl častl, limit oprav apod. 

Předběžné pojIštěni: Pojistitel poskytuje dle Č I. 4, odst. 4.7 VPP UCZ/16 p ředběžné pojišt ěni v rozsahu uvedeném v tomto návrhu. 

Prohlášeni pojistníka: 

Prohlašuji, že jsem p řevzal/a, byl/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP). Ve smyslu t ěchto podmínek 
žádám o uzav řeni pojištěni vozidla v rozsahu uvedených pojišt ění. Beru na vědomi, že pojistitel m ůže upravit výši pojistného v d ůsledku elektronického zpracování dat 
až o 1%, sniž by to bylo považováno za protinávrh podle čí. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/15. Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostate čném předstihu p řed uzav řením pojistné 
smlouvy přesným, jasným a srozumitelným zp ůsobem, písemně  a v českém jazyce informace o pojistném vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem informa čního listu 
pro sjednávané pojištěni, který jsem p řevzal, jakož i s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem p řevzal. 

Prohlašuji, že tento návrh na uzav řeni pojištěni odpovidá mému pojistnému zájmu, mým pojistným pot řebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli 
nebo jim pov ěřenému zástupci, byly náležit ě  zodpovězeny a 2e  rozsahem a podmínkami pojišt ěni jsem srozuměn/a. 

Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv, a tedy že návrh pojistně  smlouvy Č . 4319091009 nepodléhá povinnosti uve řejněni v registru 
smluv ve smyslu zákona Č . 34012015 Sb., o registru smluv. 
Pojistník bere na vědomi, že pokud se výše uvedené prohlášeni nezakládá nepravd ě , odpovídá společnosti UNIQA pojišt'ovna, e. s. (dále jen „UNIQA) za škodu, která UNIOAv d ůsledku tohoto 
nepravdivého prohlášeni vznikne. 

Souhlasím atím, aby UNlQApojiš ťovna, a.s. a její zprost ředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. Č. 10112000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci č innosti 
v pojiš ťovnictví a č innosti související s pojišt'ovaci a zajišt'ovaci činnosti, a to po dobu nezbytn ě  nutnou k zajišt ěni práv a povinností plynoucích z tohoto smluvniho vztahu 
Déle souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjekt ům podnikajícím v oblasti pojišt'ovnictvi a bankovnictví. Ve smyslu ustanoveni § 27 zákona 
souhlasím s předáváním osobních údaj ů  do jiných stát ů . Výše uvedená souhlasy mohu kdykoliv Odvolat písemnou formou. Jsem výslovn ě  srozum ěn s tim, že Odvoláni 
souhlasů  m ůže mit za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostate čně  a srozumitelně  poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou 
dobu trváni závazků  plynoucích z tohoto pojišt ěni, a to i pro ta pojišt ěni, která byla sjednána dodate čně . Souhlasim s tím, aby mě  UNIQA pojiš ťovna, a.s. 
a její zprost ředkovatelé p řípadně  kontaktovali za ú čelem nabídky produktů  a služeb, pop ř ípadě  za jiným marketingovým ú čelem z oblasti pojišt'ovnictvi a bankovnictví, 

Jsou-li pojistník a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovn ě  osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávn ěnou osobou pojistník nebo 
osoba odlišná od pojistníka i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovn ě  souhlasí, aby právo na pojistně  piněni nabyla oprávn ěné osoba uvedená výše. 

Prohtášenl O stavu vozidla: 

Pojistnikje povinen k pojištěni KASKO, SKLA, RÁFKY A PNEUMATIKY zajistit provedeni prohlídky VINFOTONINTEST Plus (viz klientský kupón) nejpozd ěji k datu počátku smlouvy; 
počátek produktu KASKO, SKLA, RÁFKY A PNEUMATIKY je shodný se dnem provedení prohlídky (protokol prohlídky se stává sou částí návrhu). Do doby provedeni prohlídky plati Č l 
.6 VPP UCZN0z115. 

Č íslo ZPK: 997110272796 

Č íslo pojišt'ovacího zprost ředkovatele: 76013667 
	

- 

Jméno: Mgr. Jiř í Hruban, tel:568840069 

podpis pojistníka 	 podpis provozovatele 
Služby města Náměště  nad 	 Služby města Nám ěště  nad 

Za pojistitele p řevzal: 	 I Datum a Čas založení návrhu: 	 Je-li provozovatel současně  poíistnikem, 

Datum a hodina: 	 128,07.2017 13:42 	
nepodepisuje se 
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UNIQApo$tvns. 	 Pro pojistníka 
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If Změnový U.t.k Ie zpracován elektronicky. Veškeré ru čně  dopsané nfo,mac nabudou realizovány!! 

Č isio pojistné smlouvy: 4319091009 	 P(Odmět změny: RZ (SPZ) + TP 

Název pojistníka: 	Služby města Náměště  nad 
Regstračnl značka (SPZ) 	 bJ807$8 

Č íslo velkého technického průkazu UH892034 

Ppstník židé o úpravu po$tné  smlouvy ve výéo uvadaném rozsahu. Pojistník zirov ň  pmhinéuje, is uvadané zm~ po$itěnl, o kterou židé, je 
piniv souladu s jeho pojistnými potřebami. 

Jih Hruban 	 76013u7 	 56*540066 

po$ťovací 	ly 	 Číslo 	 telefon 

21.2017 10:56 
Ze "M~ pfezei 	........................... 

datum a čas vxecoviní 	 ó6dpis 	 podpts poistníka 



Otlglnál (pro pojlaatsla) UNIGA pqttoms, ..s 
U 	 $OU 	IPť Q. 

G2O12 

LIN I QA 8vrop* 136,160 12 W~ 6 

Číslo dokumentu: ZI 188 188 

	

fl Zmánový Unik Is zpracován .Isktronlcky. Vökwó ru ěná dopsaná Infosmace nabudou ‚pauzovány U 	I 
Číslo pojistné smlouvy: 4319091009 	 Předmět zm ěny: Ostatní 

Nězev pojistníka: 	S'uŽby rnásta N*měMě  nad 
Datum platnosti změny 28.7317 

)slěÍ popis 

Vlastníkem vozidla ni být SO Equlpm.nt Finance Czach R.pubhc Srn., iČ: 61081244. 
níměch Junkových 2772(1, Stod ůlky, 16$ 00 Praha S. 
Provozovatel zúIává shodný; polsbiíkem 

PollsbUk žIdé o Opqavu pe$beě  smlouvy ve v$e Uvadaném rozsahu. Po*tnlk zironi pmhl$i$ #  to uvadané změna 0l00nl4 o kterou tnd*. Je 
piné v ceulsdu $ Jeho pojIstnými potilb.mL 

JSI Hruban 	 1801 3611 	 611140068 

po$toved zpodkovstel 	 Číslo Wefon 

Za pojistttele převzal 	.. . 	
28.7.2017 1406 
	 ...................  

UNJQApqi ďova, ss. 	 Pro pojlslnlka 
2p.an4 Mfle .oudu . P. če. 	BUl 
o651 8, 	by I2 	 V WE' IW? rE 

UN'QA Ep136,16O12Pris6 
Číslo dokumentu ZI 18818$  

	

H Změnový filek jo zpracován .I.kITOIIiCkY. Vsěksré ručně  doosfné 1~mmce nebudou r.slízovény H 	1 
Číslo postné smlouvy: 4319091009 	 Předmět zrněny: Ostatní 

Název pojistnlke: 	Služby m ěsta Náměště  nad 
Datum platnosti zrněny 	21.1.2017 

Vlastníkem vozidl, ni být SO Equlpmant Finance Czsch R.publlc a.ro.. uč : 81061348, 
némIsb Junkových 2712(1. Stodůlky, 15$ OO Praha 8. 
Provozovatel zůstává shodný; pojlsb,lk.m. 

PojlIbllk žIdé O úpravu pojIsU* smlouvy v• výš. uvadaném rozsahu. PoJIaInlk zkovsfl pfohlsši$, to uvadané z~ pojišíénl, o kterou židé. j 
piné v souladu  Jeho pojistnými poIř.beml. 

M Hruban 	 76013667 	 568140068 

pojištovacl zprostředkovatel 	 Číslo 	 telefon 

21.1.2017 14:01 
ZapstteIep řevzal 

	

datume Čas wpracovinl 	 pis poiístuíke 



UNIGA poitovn 6 	 rÊI  
ouy2012 	 1111 4 

6v3$kO 136.160 l2 PC" 6 

OrinéI (pro po$Ube) 

IIV QVIUIH1I1W. J J 4r -i 

!!ZměnovýjtekJeipracováneektronVeškerórutndop ě inforrnace nebudou r.eflzov*ny 	1 

Č íslo Pojistné smlouvy 	4319091009 	 PtedmOt 7"ny: Ostatní 

Název pojistníka: 	SIuby města Náměště  nad 
Datum platnosti zrněny 	76.2017 

.clkovÁ č(tka vQzd* vč . výbavy I 289 900 Kč . 

Pogtn 	dÉ o uprvu poi~ 6mOuvy ve v98e uvdenm rozuflu. P*stnÍk  zároveť  prohIeu, že uveden zména poíHitn.  o kterou Ž3d& je 
pn4 v -souiadtd a leho pos.tnmí potĚebam. 

Ji tlruben 	 7601 667 	 66884000 

ostovací zpro1(eIkovgtel 	 Č i610 

Z  poJs0teIe převzat 
	 4.8.2017 10:26 

' iMurn a čas vyacován 	 podp postníka 


