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Čisto dokumentu 4019116071
NO 357 164 Evidencni list vozidla (ELV)

Číslo ELV 4019116071 Číslo pojistné smlouvy: 4913282421

Klient Město Bohumín, RČiiČ: 00297569, ADRESA: Masarykova 1 58, 73581 Bohumĺn
Stav: Firma

Koresp. adresa Město Bohumin, RČ/íČ: 00297569, ADRESA: Masarykova 158, 73581 Bohumín

Provozovatel Město Bohumín, RČ/IČ: 00297569, ADRESA: Masarykova 158, 73581 Bohumín

Vlastník vozu Město Bohumín, RČ/lČ: 00297569, ADRESA Masarykova 158, 73581 Bohumín

Oprávněná osoba * Město Bohumín. RČ/lČ: 00297569, ADRESA: Masarykova 158, 73581 Bohumín

) Ptati pouze pro pojištěni vozidla a jeho součásti (KASKO. Skla apod)

Údaje o vozidle

Číslo VTP Ul403194 RZ (SPZ) VIN (Č karoserie) TMBEP6NJIJZO52563 Použiti Běžné použiti - podnikatel

Druh, Tovární značka Osobní automobil, ŠKODA FABIA III 1.0 70KW

Motor - palivo, zdvihový objem, výkon B, 999ccm, 70kW

Rok výroby 2017 Uieto km O Cetková hmotnost v kg 1 520 MisI k sezení 5

Nové vozidlo ANO Pojištěno na cenu bez DPH lČ dealera Číslo faktury

POVOd vozidla V ČR

Zabezpečeni vozidla

V připadě odlišného použiti vozidla dle UCZNOZ oproti způsobu použiti uvedeného na návrhu smlouvy e poystitel oprávněn snižit pojistné plněni až o 70%.

Údaje o ELV

Navrhovaný počátek 25.9.2017 0:00 Automatické prodlužováni ANO Datum výroči 1.1.2018 Počátek pojištěni je uveden niže pro každý pojistný produkt zvlášt

Vinkulace KASKO NE Čisto leasingové smlouvy Vinkulant

Povinné ručeni

Řidi se UCZJ15, UCZNozJ15 a UCZJPOV/15

Zvýšené limity 100 mit. Kč pil újmách na zdravl, 100 mil. KČ při Škodách na majetku Počátek pojištěni 25.9.2017 Dohodnuté pojistné I 147 Kč

Systém bonus, malus NE Výše bonusu O %

Z uhrazeného pojistného za povinné ručeni jsme na základě ustanoveni 23a odst 2 zákona č, 168/1999 Sb, o pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3% do Fondu zábrany
škod České kanceláře pojistitelú, Prostředky tohoto fondu slouží k zábraně Škod vzrskajicich provozem vozidel, zejména k úhradě nákladů na pořizeni techniky, věcných prostředků a technologii
hasičského záchranného sboru

Havarijni pojištění

Nebylo sjednáno

Skla STANDARD

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné Q Kč

Aslstenčnl služby

Řidl se UCZJAs/15 Počátek pojištěni 25.09.2017

Základní asistence UNIQA (ČR i zahranič(( Dohodnuté poiistné O Kč

Zavazadla

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistně Q Kč

Náhradnl vozidlo

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné Q Kč

Pojištěni ráfků
Nebylo sjednáno Dohodnutě pojistné O Kč

Sedadla

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné Kč

Dohodnutě pojistné za všechny druhy pouštěni uvedené na tomto ELV

Splatnost pojistného a způsob splácení je uvedeny pojislné smlouvě

Čisio rytu klienta Celkem roční pojistné 1 147 Kč

První splátka pojistného neuhrazena Koeficient způsobu placení 1,000

Výsledná výše pojistné splátky I 147 Kč

Zvláštní ujednáni Výymka-bez nutnosti prohlídky vozidla, výjimka-bez nutnosti prohlidky čelního skla

Odchylně orl Závazné objednávky / smlouvy o výpůjčce telematické jednotky a její instalace se ujednává že Klient není vázán dobou trvání pojištěni min 36 měsiců a v léto souvislosti si
nebude Pojistitel nárokovat žádný poplatek za předčasné ukončeni smlouvy Toto ujednání nemá vliv na poplatek za demontáž jednotky a případné sankce za její včasné nevráceni

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použiti vozidla, varianla pojištěni, a dalšl individuálně dohodnuté podmtnky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

Předběžné pojištěni: Pojistitel poskytuje dle Čl. 4, odst. 4.7 VPP UCZJ1S předběžné pojištěni v rozsahu uvedeném v tomto návrhu.

UNIQA

UNIQA pojišťovna, a S

Zapsaná u Městského soudu v Praze.
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Prohlášení pojistníka

Prohlašuji, že jsem převzal/a. byt/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) Ve smyslu tšchto podmínek
žádám o uzavření potištěni vozidla s rozsahu uvedených pojištkni Beru na védomi, že pojistitet může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracováni dat
až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle Čt 4, odst 43 VPP UCZ/15 Prohlašuji, že mi byty poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné
smlouvy přesným, jasnýma srozumitelným způsobem, piaemné a v českém jazyce inřormace o pojistném vztahu, že jsem byl seznámena obsahem inřormačniho listu
pro sjednávané pojišténí. který jsem převzal jakož i e obsahem všech souviuejicich pojistných podminek (viz výše), které jsem převzal

Prohlašuji, že ler.to návrh na uzavřeni pojišténí odpovídá mému pojistnému zájmu. mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli
nebo jím povšřenému zástupci, byly náležité zodpovšzeny a žes rozsahem a podmínkami pojišténi jsem srozumšn/a

Pojislnik prohlašuje, že neni povinným subjektem ve amyotu zákona č 340/2015 Sb, o registru smluv, atedy že návrh pojistné smlouvy č 4019116071 nepodtéhá povinnooti uveřejněni v registru
smluv ve smyslu zákona č, 340/2015 Sb, o registru smluv.
Pojistník bere na védomi že pokud se výše uvedené prohlášeni nezakládá na pravdě, odpovídá spotečnosti UNIDA pojišťovna, a s (dále ten uNtQA‘( za škodu, která UNIOA v důsledku tohoto
nepravdivého prohlášeni vznikne

Souhlasím s tjm, aby UNtQA pojišt‘ovna, es a jejt zprootředkovateté zpracovávati ve smyslu zák č 101/2000 Sb (dále jen zákon), mé osobní ůdate v rámci činnoaš
pojišťovnictví a činnosti související s pojišt‘ovaci a zajištovaci činností, a to po dobu nezbytné nutnou k zajišténi práv a povinností plynoucích z tohoto smluvnjho vztahu

Dále souhlasim s tim, aby mé osobní ůdaje byty poskytnuty i ostatním oubjektCn podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví Ve smyetu ustanovení 27 zákona
souhlasím a předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou tormou Jsem výslovné arozumén s tím, že odvoláni
souhlasů může mít za následek zánik pojistné amíouvy. Prohlašuji. že juem byl dostatečně a srozumitelné poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou
dobu trvání závazků plynoucich z tohoto pojišténí, ato i pro ta pojišténi, která byla sjednána dodatečnš Souhtaeim 5 tím, aby má UNtQA pojišťovna, es
a její zproetředkovateté případně kontaktovali za účelem nabídky produktů e stužeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví.

Prohlašuji, že mi byty poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smtouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemná a v českém jazyce intormace o pojistném vztahu
a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejicich pojistných podmínek (viz výše(, které jsem převzal Prohtaěuji, že tento ELV na uzavření pojištěni odpovidá uzavřené rámcové pojistné
smlouvě, mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteti nebo jtm pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a žes
rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměnla
Souhtasím s tím, aby UNtQA pojišťovna, es a její zprostředkovatelé zpracovávati ve smystu zák č 101/2000 Sb (dále jen zákon(, mé osobn( údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví e činnosti
souvieejici s pojišťovací e zajišťovací činnosti. ato po dobu nezbytné nutnou k zajištěni práva povinnosti plynoucich z tohoto smluvního vztahu. Dáte souhtasim 5 tím, aby mé osobni údaje byty
poskytnuty i ostatním subjektům podnikaycim v oblasti pojištovnictvi a bankovnictvi Ve smyslu ustanoveni 27 zákona souhlasíme předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené
souhtasy mohu kdykotiv odvotat písemnou řormou Jsem výslovně srozuměn e tím, že odvoláni souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a
srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedeně souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to í pro ta pojištěni, která byla sjednána dodatečné Souhlasím
tím, aby mě UNIQA pojišt‘ovna, as. a její zprostředkovatelé případné kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišt‘ovnictvi a
Údaje o vozidle byly na žádost psjistnika upraveny. V připadě, že provedená áprava byla provedena způsobem, na základě kšerého bylo na ELy vypočteno nižši pojistné (např. nová cena
na ELV je odlišná od ceny nového vozidla), je pojistitel při přijeti de pojištěni oprávněn pojistné přiměřeným způsobem navýšit. Při navýšeni o vice než o 2% je pojtstntk oprávněn dol
dnů od doručeni pojistky navýšeni ptsemně odmitnout. Pojištěni zaniká ve lhůtě 7 dnů od doručeni odmltnutl pojietnika pojistiteli.

Pojietnlk žádá O ápravu pojistné smlouvy ve výše uvedeném rozsahu. Pojietnlk zároveě prohlašuje, že uvedená změna pojištěni, o kterou žádá, je plně v souladu s jeho pojistnými
potřebami.

Jsou-li klient a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem klienta uvedeného výše Je-ti oprávněnou osobou klient nebo osoba
odlišná od klienta i provozovatele, pak provozovalei svým podpisem výslovné eouhlesi, aby právo na pojistně plněni nabyla oprávněná osoba uvedená výše

Čisto pojišťovacího zprostředkovatele 77013128

Jméno Patrik David, tel.: Ĺ
podpis provozovatele

i Město Bohumín

Je-li provozovatel současně pojistníkem,
nepodepisuje se
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Ľ,

‚ Ing. Petr Vícha, v.

podpis klienta
podpis L.. - Méulo Bohumín

Za pojistitele převzal

Datum a hodina
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Datum a čas založeni návrhu

26.09.2017 13:19


