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Potřeby zájemce
Majetkové pojištěni souboru vozidel, respektive odpovědnosti za újmu způsobenou jejich provozem v rozsahu dle specifikace jednotlivých vozidel.

Zvláštní požadavky zájemce nad rámec zaznamenaných potřeb NE

Pojistný zájem _
Ano. zájemce má zájem uzavřít pojištěni z důvodu ochrany života, zdrávi či majetku svého nebo cizího. V případě zájmu ochrany Jiné osoby, je zájemce povinen na žádost 

pojistitele osvědčit svůj pojistný zájem.
Skutečnosti ovlivňujíc! výběr produktu a jejich analýza

a údajeo osctó zájarreřpqistrika 

hpottoyzájoToa
c. CdeeosMa±ésatou wxidd (cWiwzida. užiti vazida atd)

Doporučeni

Pojistný produkt je doporučován z portfolia pojistitele na základě zájemcem'sdélenýeh informací.

Pojištění Odpovétřiosti z provazu vozlds 
Hnerijni pqiítĚri 
PcjlilMI POHODA Bez pcMmxll 
Pojištěni Všech stal
Pojištěni Asistence ■-
OrazoképejiStérg-amazenýrssah / ,
Úrazaépqišlěnl y
Úrezoté pojištění řicíče

Zájemce převzala seznámil se s následujícími dokumenty: ^fY: ;• l:\V- Y/>
- Předsmluvni informace PIPMV-V-3/2017,>tert obsahuji popis itólzeňých:^jlstných;prcSuMů včkhě jejich|dopaďu a mocných nzik. a které rr

pojistné smlouvy náležitě vysvětleny-tak, že JeiSCho'pen půsoudÍt?zdB navrhované pojistnépřódúkty odpovídají jeho potřebám; požadavkům a
- Pojistné podmínky VPPPMV-V-3/2Ó17 (Sdružené pojištění vozidlaŤ.č; 7506 03/2017).

• Informace o zprostředkovateli.

mu byly před uzavřením 
finančním možnostem.

Prohlášení zájemce
Na základě pfedsmluvnich informaci a údajů od zájemce byl vyhotovemtento záznam zjednáni: Zájemce potvrzuje} že.byíy raimunenény věechny
požadavky a že mu byly zodpovězeny viechny jeho dotazy. Dále pak potvrzuje; 2e.'zaznamenané potřeby ^požadavky 0»f uďgly;»cWerv) očpw daj jim. **** "“*"
Molmecim-a jeho skutečnému záměni týkajícímu sé pojiitěnl. Zájemce ši je vědom toho, že údaje, kteró během jednánl o uzavřeni

důvodu nesdělil nemohou být wiáznamu a v následném doponiieTihzohledňěnytaLže lakový chýbějícjjúdaj muže oyliynit doporučenl vhodn^io produktu. Záznam z jednáni 
nepředstavuje závazné smluvní ujednáni, ale.jefjěapodkiadém.prp.vyhotoýenhpojisXné smlóúvýVStřeny-jsou vtašny;obsahem pojistné smlouvy a plni v rozsahu tam 

stanoveném. ' -i-

Pojistná smlouva-sdružené pojištění souboru vozidel

1. Smluvní strany:

česká^pojišlbvna a.s.. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. Česká republikaJČ 45272958;,DIČ CZ699Q01273, zasáná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl 

B, vložka 1464 (dále Jen "pojišťovna"). ’ /•
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17706290-28
ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Číslo pojistné smlouvy:

Pojistitele
zastupuje:

pXS 75/16' 113 04 Praha 1' CeSká republik3' lC 45272956' DlC C2699001273. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Pojistka
potvrzujeme, že pojístnlk

Příjmení (název firmy): Výchovný ústav a středisko výchovné péčt. J*8oo:
Rodné Č./IČ: 49123734 Datum naroz.:

Trvalá adrese: Ulice: PŠOV C.p.: | 1 | Mésto (0

Titul:

Osoba:
Město (obec): | PODBOŘANY"

právnická

Telefon: E-mail:

má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 17706290-28 Pojištění souboru vozidel • FN.

Plátce DPH: I
1 | Stát: CZE

Oprávnšná osoba:
Osoba, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plněni, bude určena dle pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek.

Pojistná událost:
Pojistnou události je újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Pojistná nebezpečí:
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách jako možná příčina vzniku pojistné události. 

Počátek pojišténí a pojistná doba:

T. 1491310/2011KONS, Česká pojišťovna a.s., Spálená,75/16,113 04 Praha 1, česká republika, IČ 45Z72956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 
Sffáhfc£l31072011 KONS Česká pojišťovna a.s„ Spálená 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vtoSka ,1464
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íTF,e^sazebniku pojišťovny á^s.

Sazebník poplatků České pojišťovny a.s. platný od 1. 1. 2017
- pro pojistné smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

\ý;i'rA

I. Poplatky za správu životního a neživotního pojištění

Přehled zpoplatněných úkonů a služeb Výše poplatku ASP*Upomínka dlužného pojistného - před zánikem pojištěni
Upomínka dlužného pojistného - oo 2ániku pojištění
Výplata přeplatku na pojistném prostřednictvím poštovní poukázky

dle skutečné vynaložených nákladů

S'Sn0'" "8 "4hraaU n4W8dŮ S "I**"** P'«* (pojistného) „ vySI neiJ8 uvMe™ , M| * ^ ^ aána ,|m|0

II. Změna Sazebníku poplatků

ttHd?^Í^J)f0slfedl<em komunika» informovat. Zároveň je povinen ml umožnil skÍXm "5* ^ uvedeném terminu, je pojistitel povinen o tom pojlstnlka pislmnéa
poj^ttteíe. UCfrinost změny Sazebníku poplatků nastává nejdříve 2 měsíce po oznámeni tétozmění** •.^uS”®u ^®n°u Sazebníku poplatků na webových stránkách 6 obchodních místech

T.




