
* POV - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
* kasko - pojištění motorových vozidel (Allrisk, Havarijní pojištění, Pojištění pro případ odcizení vozidla) 

 

 
 
 

Dohoda o zániku pojištění jednotlivého vozidla 
 

Smluvní strany: 
 

Střední průmysl. škola, Ústí n/L, Resslova 5, p.o. 
IČO/RČ 00082201 
sídlo: Resslova 210/5, 40001 Ústí nad Labem - Klíšé  
zastoupená:  Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel 
(dále jen „ Pojistník“) 
 

a 
 

Generali Pojišťovna a.s. 
IČO: 61859869 
sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2  
zastoupená:  Lukáš Pína, upisovatel 
  Tomáš Páv, upisovatel   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2866. 
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin vedeném 
IVASS. 
(dále jen „ Pojistitel“) 
 

1. Smluvní strany uzavřely flotilovou pojistnou smlouvu č. 500045366 na jejímž základě bylo 
sjednáno pojištění motorových vozidel (dále jen „Smlouva“). 

2. Smluvní strany se v souladu s § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla a § 2802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly 
na zániku pojištění vozidla: 

Tovární značka 
vozidla 

RZ (VIN) vozidla Evidenční číslo 
POV* 

Evidenční číslo 
kasko* 

Datum zániku 
pojištění 

Neuvedeno 12ULA51 9264363517       14.9.2018 

                              

                              
 

3. Případné přeplatky/nedoplatky vzniklé po zániku pojištění vozidla budou vyúčtovány v rámci 
fakturace Smlouvy. 

4. Při zániku pojištění, se kterým bylo sjednáno doplňkové pojištění, zaniká rovněž toto 
doplňkové pojištění, není-li ujednáno jinak – viz Seznam pojištěných vozidel (dále jen 
„Seznam“).  

5. Pojistník se zavazuje znehodnotit zelenou kartu v případě, že byla vydána. 

6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, je vyhotovena ve 2 
stejnopisech, každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí této dohody je Seznam. 

 
Dne 5.9.2018 Dne 5.9.2018   
 
Generali Pojišťovna a.s. Střední průmysl. škola, Ústí n/L, 

Resslova 5, p.o. 
 
..........................        ............................ ........................ 

 

Lukáš Pína, Tomáš Páv,  Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, 
upisovatel upisovatel  ředitel 

GENER'ELI

Dohoda o zéniku pojiéténi jednotlivého vozidla

Smluvnl' strany:

Stfedni prl‘llmysl. ékola, Usti n/L, Resslova 5, p.0.
ICC/RC 00082201
sidlo: Resslova 210/5, 40001 030' nad Labem - Kll'ée'
zastoupené: Mgr. BC. Jaroslav Mareé, Feditel
(déle jen ,, Pojistn/k‘3

a

Generali Pojiét’ovna a.s.
ICO: 61859869
sidlo: Bélehradské 132, 120 84 Praha 2
zastoupené: Lukéé Pl’na, upisovatel

Toméé Pév, upisovatel
zapsané v obchodnl’m rejstrv'l'ku vedeném u Méstského soudu v Praze, spisové znaéka B 2866.
Spoleénostje élenem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojiét’ovacich skupin vedene’m
IVASS.
(déle jen ,, Pojistite/‘3

1. Smluvnl' strany uzavr’ely flotilovou pojistnou smlouvu (“3. 500045366 na jejl'mZ zékladé bylo
sjednéno pojiéténl' motorovych vozidel (déle jen ,,Smlouva“).

2. Smluvnl' strany se vsouladu 3 § 12 odst. 1 pl'sm. g) zékona (“3. 168/1999 8b., 0 pojiéténl’
odpovédnosti z provozu vozidla a § 2802 zékona (”3. 89/2012 8b., obéansky zékonl’k, dohodly
na zéniku pojiéténl' vozidla:

Tovérni znaéka RZ (VIN) vozidla Evidenéni éislo Evidenéni éislo Datum zéniku
vozidla POV* kasko* pojiéténi

Neuvedeno 12ULA51 9264363517 14.9.2018

3. Pfipadné pfeplatky/nedoplatky vzniklé p0 zéniku pojiéténl' vozidla budou vyL'Jétovény v rémci
fakturace Smlouvy.

4. PFi zéniku pojiétém’, se kterym bylo sjednéno doplfikové pojiétém’, zaniké rovnéZ toto
doplfikové pojiéténl’, neni-Ii ujednéno jinak — viz Seznam pojiétém’Ich vozidel (déle jen
,,Seznam“).

5. Pojistnl'k se zavazuje znehodnotit zelenou kartu v pfipadé, Ze byla vydéna.
6. Tato dohoda naby/vé platnosti a L’Jéinnosti dnem podpisu smluvnl’ch stran, je vyhotovena ve 2

stejnopisech, kaidé ze stran obeI’ p0 jednom vyhotovenl’.
7. Nedl'lnou souééstl' této dohodyje Seznam.

Dne 5.9.2018 Dne 5.9.2018

Generali Pojiét’ovna a.s. Stfedni prfimysl. ékola, Usti n/L,
Resslova 5, p.0.

Lukéé Pina, Toméé Pév, Mgr. BC. Jaroslav Mareé,
upisovatel upisovatel Feditel

* POV - pojiéténl' odpovédnosti za ékodu zpflsobenou provozem vozidla
* kasko - pojiéténl' motorovych vozidel (Allrisk, Havarijnl' pojiéténl', Pojiéténl' pro pfipad odcizenl’ vozidla)


