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Návrh
čisto návrhu 4619110060 Číslo HS: 4113206364

Pojistník Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, RČIlČ: 70890285, ADRESA: Vysoká Pec - Rudné 8, 36221 Nejdek

FAX. 2214181155tav: Firma

Koresp. adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, RČlíČ: 70890285, ADRESA: Vysoká Pec - Rudné 8, 36221 Nejdek

Provozovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudn6 u Nejdku, RčilČ: 70890285, ADRESA: Wsoká Pec - Rudně 8, 36221 Nejdek

Vlastnik vozu Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, RČílč: 70890285, ADRESA: Vysoká Pec - Rudné 8, 36221 Nejdek

Oprávněná osoba Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, RČIIČ: 70890285, ADRESA: Vysoká Pec - Rudné 8, 36221 Nejdek

í Platí pouze pro pojištění vozidla a jeho součásti (KASKO. Skla apod)

Údaje o vozidle

čislo \ÍTP U1272197 RZ (SPZ) VIN (čkaroserie) VN2ZZZ7HZJHO3672O Použiti Běžné použiti - podniketel

Dnili, Tovární znacka Osobni automobil. VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 DIESEL 2.0 Tot

Motor - palivo, zdvihový objem, výkon 0, 1968ccm. 110kW

Rok výroby 2017 Ujeto km O Ceíková hmotnost v kg 3 200 Míst k sezeni 9

Nové vozidlo ANO Pcišténo na cenu s DPH tČ dealera 26343673 Číslo faktury 071737 Dne‘ 05 092077

Puvod vozidla V ČR

Zabezpečeni vozidla Ochranní značeni skel a evidence v OdS (SBZ OdS, EURDVIN OCIS)

V pfippdé Iišného ooužiti vozidla dle UCZJVOZ pOroti Zoúspbu ooužili uvedeného na návrhu smlouvy ie ooiislitet onrávněn 3nlžil ooiisíné elnánl až o 70%

Údaje O pojistné smlouvě

Navrhovaný počátek 14.92017 0:00 Automatické prodlužováni ANO Datum výroČi 1.1.2018 Počátek pojiŠtěni je uveden níže pro každý pojistný produkt ivlášt‘

Vinkulace KASKO NE Číslo leasingové smlouvy Vinkulant,

Povinné ničení

Řídí se: UCZJ75, UCZNozI15 a UCZIPOVI15

Zvýšené lImity 60 mit. KČ při ůjmšch na zdravl, 50 mit. KČ při Stodách na majetku Počátek pojištění 14.9.2017 Dohodnuté pojistné 6 235 KČ
Systém bonus, malus NE Výše bonusu O %

Z uhrazeného pojistného za povinné ručeni jsme na základě ustanoveni 23s odst 2 zákona d 16611999 Sb ‚ o pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3% do Fondu zábrany
Škod Česká kanceláře pojistitelů Prostředky tohoto fondu slouči k zábraně škod vznikajících provozem vozidel, zejména k hrad4 nákladů na poflzení techniky, věcných prostředků a technologii
hasičského záchranného sboni

Havarijní pojištěni

Řídí se. UCZÍ15. UCZJKasII5 a UCZN0zJ1S Počátek pojištěni 14.09.2017

KASKO KOMPLET Pojistná Částka 838 655 Kč

Systém bonus, malus NE Výše bonusu Q % Limit oprav ServIs v ČR

Spoluúčast 5% zpoJíssněho plněni minimálně 5.000 Kž Dohodnuté pojislné 16 600 Kč

Skla STANDARD

Řidi se UCZ/15, UCZJKas!15 a UCZNozJ1S Počátek pojištěni 14.09.2017
Pojištěni všech skel se spolúčastí 500 KČ Dohodnuté pojistné 3 239 KČ

Aslstenčnt služby

ťtidi 30 UCZJA3Í15 a UCZIA3ÍPr0fIW15 Pučálek pojištěni 14.09.2017
Komfort asistence (ČR i zahraničí) vč. přímé likvidace Škod Dohodnuté pojistné 650 KČ

Zavazadla

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistnö O KČ

Nidiraihst vozidlo

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistné O Kč

Pojišt5ni ráfků

Nebylo sjednáno Dohodnuté pojistně O KČ

Sedadla

Řidi se UCZJ15, UCZÍKasI1S a UCZN0zIIS Počátek pojištěni 14.09.2017

Paušální systém Osobní automobily počet osob 9. 400 000 Kč smrt, 400 000KČ trvalé následky, 400 Kč DOhodnulÓ pojistné 6 320 KČ
vemocniČni odškodné

Dohodnuté pojistně za všechny druhy pojištěni uvedené na tomto návrhu

Splatnost pojistného a způsob spláceni Bankovnlm převodem, RoČni

Čisto účtu klienta Celkem račni pojistně 30 944 Kč

Prvni sptátka pojistného neuhrazena Koeficient způsobu placeni 1,000

Výsledná výše pojistné splátky 30 944 KČ

Zviáštnf ujednáni Výjimka-bez nutnosti prohlídky vozidla, výjimka-bez nutnosti prohlídky čelního skla, Pojistník prohlašuje, že pojištěni vozidle bylo uzavřeno v
souvislosti s jeho koupi a že pojistná Čistka vozidla se shoduje s jeho konečnou cenou na faktuře, faktura je přiiohou tohoto návrhu.

Pojislnik i podepsaný zástupce pojistitele prohlašuji, že vozidlo je v pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškozenI, což bylo zjištěno fyzickou prohlidkou vozu při sjednáni pojištěni,

Převzal jsem zelenou kartu.
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V dohodnutém pojIstném je zohledněn zpúsob použiti vozidla, varianta pojištěni, a další individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

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

Prohlášeni pojistníka

Prohlašuji, že jsem převzal/a. byl/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podminkami (VPP) Ve smyslu téchto podmínek

žädám o uzavřeni pojištěni vozidla v rozsahu uvedených pojištěni. Beru na vědomi. že pojistitel může upravit výši po1istfléllO v důsledku elektronického zpracováni dat

až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle Čl 4, odst 43 VPP UCZI15 Prohlašuji že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné

smlouvy přesným, jasným a srozumitelným zpúsobem, písemné a v Českém jazyce iréormace o pojistném vztahu. že jsem byl seznámen S obsahem informačního listu

pro sjednávaně pojištěni, který jsem převzal jakož i s obsahem všech souvisejicich pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzat

Prohlašuji, že tento návrh na uzavřeni pojištěni odpovidá mému pqistnému zájmu, mým pojistným potřebám a pošadavkzm. že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli

nebo jim pov4řenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn/a

Pajislnih prehlaša, áe naft avinným aubjehtem re emyelu eákane Í. 310/2015 Bb., a re5islu smluv. e ledy ée něrh pestne amla,y ě 4019110000 „ diúliú
‚. 330i2012 Ob.

Pajia‘iih ka‘a ta ‘.‘áéěmi, ae palrud kB vša uvedené prehlášeni neaekládé na prvdá, adpevidi poleěnasli UřJlQ\ peiíťevne, a. s. (déle jen ‚UNlQA —— kLod,j. láaré UN1QA. d,,siedL lehals.

..kna.

Sauhlastm Stirn, aby UNIQA pojišťovna, es a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák Č. 101/2000 Sb (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci Činnosti

v po1ištovnicivi a činnosti sousisetici s pojištovaci a zajišťovací Činnosti, a to po dobu nezbytné nutnou k zajištěni práv a povinnosti plyncucich z tohoto smluvního vztahu

Dále souhlasím s lim, aby mě osobni údaje byly poskytnuty i ostatnim subjektům podnikajicim v oblasti pojiét‘ovnictvi a bankovnictvi. Ve smyslu ustanoveni 27 zákona

souhlasim s předáváním osobních údajů do jiných států, Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou Jsem výslovné srozuměn s lim, že odvoláni

Souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy Prohlašuji, že jsem byl dostatečné a srozumitelné poučen o svých právech a výše uvedené Souhlasy dáv4m po celou

dobu trváni závazků plynoucích z tohoto pojištěni. a to i pro ta pojištěni, která byla sjednána dodatečné, Souhlasím s tim, aby mě UNIQA pojišt‘ovna. a

a jeti zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabldky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictvi,

Údaje o vozidle byty na žádost pojistníka upraveny. V přlpadě, že provedená úprava byla provedena způsobem, na základě kterého bylo na návrhu vypočteno nlžšl pojIstné (např. nová

cena na návrhu je odtiéná od ceny nového vozidla), je pojistitel pa přIjatí do pojIštěni oprávněn pojIstné přIměřeným zptsobem navýšIl Pří navýšenI o vice než o 2% je pojistník
oprávněn do 7 dnů Od doručeni pojistky navýšeni písemně odmltnout. PojištěnI zanIká ve lhůtě 7 dnů Od doručeni odmítnuti poJlstnlka pojIstiteli.

Jsouli pojistník a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistnik nebo

osoba odlišná od pojistníka í provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plněni nabyla oprávněná osoba uvedená výše

Prohlášeni o stavu vozidla:
W

Pojistník prohlašuje, že pojištění vozidla bylo uzavřeno v souvislosti s jeho koupí a že pojistná Částka vozidla se shoduje sjeho konečnou cenou na faktuře, řaktura je přílohou tohoto

návrhu Pojistník i niše podepsaný zástupce pojistitele prohlašuji, že vozidlo jev pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškozeni, což bylo zjištěno fyzickou prohtidkou vozu při
sjednáni pojištěni.

Číslo ZPK 9951102B1279

Číslo polišt‘ovaciho zprostředkovatele 70013313

Jméno: MARSH 5. r O. - neinkasni, tel. ‘ .‘ 1‚‚2. . j

tuna 2W151

‘ ‚ íii ‘

25 33
podpis pojistník podpis provozovatele

podpis Domov pro osoby se zdravotim postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením

lze pojistitele převzal Datum a Čas založení návrhu‘

atumahodina 11.09.2017 18:45

Je.li provozovatel současně pojistníkem,

nepodepisuje se

Zpracováno programem UNiQA Aulo Volnost Internet Strana :2/2




