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Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě

AUTOFLOTILY 2006

(dálejen ,,Dodatek")

Smluvní strany
 

 

Pojistník:

Obchodní firma /Jméno a Příjmení: Městská část Praha-Libuš lČ / RČ: 00231142

Sídlo / Trvalé bydliště: Libušská 35/200, 14200 Praha - Libuš Tel.:_

Číslo účtu: 272000691349/0800

Kontaktní adresa: Tel.:

(příp. kontaktní osoba)

E-mail určený pro zasílání korespondence: starkova©praha-|íbus,gz

 

dálejen „Pojistník“

 

Pojistitel:
 

 
Obchodní firma: Allianz pojišťovna, a.s. IČ: 47115971

Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8. Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddil B, vložka 1815

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2727/2700, IBAN format: CZ8527000000000000002727, SWIFT code: BACX CZ PP

E-mail určený pro zasílání korespondence: autoflotily©a lianzg  
 

dálejen „Pojistitel“

uzavírají

tento Dodatek ke Skupinové pojistné smlouvě AUTOPOJIŠTĚNÍ 2006 ČÍSLO 898201286 (dále ne „Smlouva“).

Článek 1

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatkuje:

a) změna spočívající v náhradě všech dosud platných pojistných podmínek a dalších ujednání vyplývajících

ze Smlouvy novými podmínkami a ujednáními obsaženými v čl. 1 až 7 Dodatku včetně Brožury Allianz

Flotila, která je jeho přílohou; a to i ve vztahu ke všem dříve sjednaným a kdatu účinnosti Dodatku

platným pojištěním,

b) náhrada současného číselného označení Smlouvy novým číslem 898331394 včetně změny číselného

označení jednotlivých stávajících pojištění dle přiloženého Seznamu vozidel převáděných na nové

pojištění,

c) sjednávání pojištění k Souboru vozidel ve vlastnictví nebo držení Pojistníka (dále jen „Soubor“).

Jednotlivá vozidla Souborujsou specifikována prostřednictvím přihlášky do skupinové pojistné smlouvy

(dálejen „Přihla'ška“) nebo nabídky vytvořené v souladu s timto Dodatkem (dálejen „Nabídka“).

Článek 2

Vznik pojištění, povinnosti smluvních stran

1. Pojištění kjednotlivému vozidlu vzniká:

a) okamžikem podpisu Přihlášky oběma smluvními stranami nebo

b) okamžikem odeslání poptávky Pojistníka na sjednání pojištění pro skupinu vozidel na e-mailovou

adresu Pojistitele, pokud jsou následně splněny stím související podmínky další e-mailové výměny níže

uvedených dokumentů:



. na základě poptávky Pojistitel vytvoří a odešle Pojistníkovi Nabídku a nalévací tabulku;

. Pojistník bezprostředně poté naplní požadovanými údaji (specifikace vozidel, specifikace účastníků

pojištění, rozsah pojištění, počátky pojištění) Pojistitelem předloženou nalévací tabulku a odešle ji

Pojistitelijako potvrzení, že se sjednáním pojištění souhlasí;

přičemž při nedodržení výše uvedeného postupu ke sjednání poptávaných pojištění nedojde.

Přihláškou nebo Nabídkouje možné sjednat i odložené počátky pojištění.

2. Pojistitel i Pojistníkjsou oprávněni takto sjednaná pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobu ve lhůtě

dvou měsíců ode dne podpisu Přihlášky oběma smluvními stranami nebo doručení nalévací tabulky

Pojistiteli.

3. Pojistník prohlašuje, že sjednáváním pojištění zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před

nebezpečími uvedenými v tomto Dodatku. V případě, že Pojistník sjednává pojištění ve prospěchjiných osob,

potvrzuje, že má zájem i na ochraně těchto osob,jejich majetku čijiného zájmu.

Pojistník bere na vědomí svoji povinnost seznámit tyto osoby s obsahem Dodatku a všemi dalšími

dokumenty, kteréjsoujeho součástí, a zavazuje sejejim předat.

5. Správcem osobních údajů ve vztahu ke Smlouvě je Pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro

účely uzavření a splnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelu,

době, rozsahu nebo způsobu práce snimi) jsou uvedeny vPředsmluvní informaci a dále na webových

stránkách htt s: /Www.allianz.cz vse-o-allianz ochrana-osobnich-uda'u.html.

6. Touto Smlouvou lze sjednat pojištění kvícero vozidlům, mají-Ii téhož vlastníka, nebo téhož provozovatele,

nebo pokud má Pojístník na sjednání pojištění pojistný zájem založený poskytnutím úvěru nebojiné obdobné

finanční služby,jejímž účelemje nabytí vlastnického práva k vozidlu.

7. Změnu rozsahu po účinnosti tohoto Dodatku sjednaných pojištění lze provést jejich sjednáním

prostřednictvím nové Přihlášky nebo Nabídky. Účinností nově sjednaného pojištění dříve sjednané pojištění

zanikne.

8. Změny sjednaných pojištění lze provádět rovněž na základě písemné žádosti Pojistnika. Požadovaná změna

je účinná nejdříve dnem, kdy Pojistitel Pojistníkovi akceptaci změny potvrdil, a to iprostředky elektronické

komunikace.

:
>

Článek 3

Doba pojištění, pojistné období

_
.

Pojištění se sjednávají na dobu neurčitou s pojistným obdobím v trváníjednoho roku.

2. První pojistné období pro každé následně sjednané pojištění počne plynout dnemjeho počátku uvedeným na

Přihlášce nebo v Nabídce. Konec prvního pojistného obdobíje shodný s koncem pojistného období Smlouvy,

vjehož průběhu pojištění vozidla vzniklo. Další pojistná období pojištění plynou shodně s pojistnými obdobími

celé Smlouvy.

3. Dodatkem se ujednává placení pojistného v ročních splátkách.

Článek 4

Rozsah pojištění

Prostřednictvím Přihlášky vyplňované za využití softwaru Pojistitele nebo Pojístitelem definované Nabídky a při

respektování Pojistitelem daných pravidel je možné kjednotlivým vozidlům Souboru sjednat následující

pojištění:

A. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dálejen „PR“)

Oprávněnými osobamijsou poškození v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., v platném znění.

Společně sPR se sjednává Pojištění základní asistence. Za oprávněné osoby se považují řidič a osoby

přepravované ve vozidle.

Společně sPR se sjednává Právní poradenství na základě veřejného příslibu. Za oprávněné osoby se

považují řidič a osoby přepravované ve vozidle.

B. Havarijní pojištění (dálejen „HP“)

HP lze sjednat pro libovolné pojistné nebezpečí uvedené vPojistných podmínkách nebo jejich kombinaci

svýjimkou pojistných nebezpečí odcizení, vandalismu a poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla

zvířetem, která musí být vždy sjednána společně.

Za oprávněnou osobu se považuje vlastník konkrétního vozidla.
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Společně sHP se sjednává Pojištění základní asistence. Za oprávněné osoby se považují řidič a osoby

přepravované ve vozidle.

Společně sPR se sjednává Právní poradenství na základě veřejného příslibu. Za oprávněné osoby se

   

a) z ceny nového nebo ojetého vozidla včetně výbavy doložené fakturou vystavenou prodejcem nových

nebo ojetých vozidel v ČR, nebo

b) z ceny ojetého vozidla včetně výbavy stanovené Pojistníkem najeho vlastní odpovědnost,

c) 2 ceníku implementovaného v softwaru Pojistitele pro sjednávání pojištění.

Pojistná částka v HP odpovídá po celou dobu pojištění obvyklé ceně vozidla včetně výbavy, maximálně však

výchozí ceně vozidla zjištěné z faktury nebo stanovené Pojistníkem najeho odpovědnost.

Pojistníkje oprávněn v souvislosti s poklesem ceny vozidla žádat Pojistitele vždy ke konci pojistného období 0

přepočet výše pojistného formou ukončení všech stávajících a sjednáním nových pojištění k témuž vozidlu.

Doplňková pojištění:

a) Pojištění skel vozidla

Za oprávněnou osobu se považuje vlastník konkrétního vozidla.

b) Pojištění zavazadel ve vozidle —je možné ho sjednat a může trvat pouze společně s HP.

Za oprávněné osoby se považují vlastníci zavazadel, na které se pojištění vztahuje.

c) Pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla

Za oprávněnou osobu se považuje oprávněný uživatel vozidla.

d) Pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozemjíneho vozidla —je možné ho sjednat a může

trvat pouze společně 5 PR.

Za oprávněnou osobu se považuje vlastník konkrétního vozidla.

e) Pojištění asistence PLUS

Za oprávněné osoby se považují řidič a osoby přepravované ve vozidle.

C. Úrazové pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění osob ve vozidle lze sjednat alternativně pouze pro řidiče, nebo pro všechny osoby

přepravované ve vozidle max. 5 trojnásobkem základních pojistných částek pro vozidla do 25 míst k sezení,

s dvojnásobkem základních pojistných částek pro vozidla do 35 míst k sezení a sjednonásobkem základních

pojistných částek pro vozidla do 75 míst ksezení. Pro sjednání pojištění kvozidlům s počtem míst ksezení

vyšším než 75 je třeba vždy předchozího písemného souhlasu Pojistitele. Bezjeho předchozího písemného

souhlasu ke vzniku pojištění nedojde.

Za oprávněné osoby se považují řidič resp. i další osoby přepravované ve vozidle.

D. Cestovní pojištění osob ve vozidle

Cestovní pojištění osob ve vozidle lze sjednat pro osoby přepravované v osobním nebo nákladním

automobilu a v tahači návěsů max. v rozsahu počtu míst k sezení uvedených v technickém průkazu.

Za oprávněné osoby se považují řidič, resp. i další osoby přepravované ve vozidle.

Článek 5

Pojistné, slevy a přirážky

1. Při sjednání pojištění ke konkrétnímu vozidlu Souboru se při kalkulaci pojistného vychází ze sazeb Pojistitele,

kteréjsou platné v době sjednání konkrétního pojištění.

2. Pojistitelje oprávněn v souvislosti se změnou podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného provádět

průběžně úpravy způsobu stanovení výše pojistného pro nově sjednávaná pojištění, a s účinností od počátku

nejbližšího následného pojistného období i projiž sjednaná pojištění.

V takovém případě je Pojistitel povinen oznámit Pojistníkovi tyto úpravy vztahující se k již sjednaným

pojištěním nejpozději dva měsíce předjejich účinností. Pokud Pojistník s některou ztěchto úprav nesouhlasí,

je oprávněn postupovat dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Dodatku.

3. Odchylně od Pojístných podmínek se ujednává neuplatňování systému bonus/malus v PR.
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. V souladu s Pojistnými podmínkami se v HP ujednává následující zohlednění vybavení vozidla dohodnutým

zabezpečovacím zařízením při výpočtu ročního pojistného HP, pokudje sjednáno i pro případ havárie:

a) za Označení oken kódem VIN/SBZ OCIS — sleva 2 %,

b) za Mechanické zabezpečení — sleva 7 %,

c) za Vyhledávací zařízení — sleva 15 %.

. Pojistitel provádí předpis (vyúčtování) pojistného ve výši odpovídající dohodnutému intervalu placení

pojistného, a to vždy pro celý Soubor najednou. Odchylně od Pojistných podmínek se ujednává, že pojistnéje

splatné k datu splatnosti uvedenému na tomto předpisu (vyúčtování) pojistného.

6. Zaplaceným pojistným uhrazuje Pojistitel své pohledávky na pojistném v pořadí, vjakém po sobě vznikly.

. Úhradu pojistného provádí Pojistník bezhotovostně na základě Pojistitelem vyhotoveného vyúčtování

pojistného za celý Soubor. Pojistné se považuje za uhrazenéjeho připsáním na určený účet Pojistitele.

. Zanikne-Ii některé z pojištěníjednotlivých vozidel před uplynutím doby, za kterou bylo pojistné zaplaceno,

má Pojistitel odchylně od Pojistných podmínek právo na příslušné pojistné pouze za dobu trvání pojištění.

Článek 5

Správa skupinového pojištění

Pojistník je povinen při sjednání pojištění pro jednotlivé vozidlo uvést Pojistitelem stanovené údaje o každém

vozidle Souboru prostřednictvím Přihlášky nebo Nabídky.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Smlouva dle výslovné dohody smluvních stran zaniká:

a) výpovědí Pojistníka nebo Pojistitele do dvou měsíců ode dne uzavřeni Smlouvy; dnem doručení výpovědi

počíná běžet osmidenní výpovědní doba,jejímž uplynutím Smlouva zaniká,

b) výpovědí Pojistníka nebo Pojistitele ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena druhé

smluvní straně alespoň šest týdnů předjeho uplynutím,jinakje neplatná,

c) uplatněním nesouhlasu Pojistníka se změnou pojistného pro již sjednaná pojištění na další pojistné

období ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejich změně dozvěděl, Smlouva zanikne. a to

uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, ve kterém mělo z důvodu těchto změn

dojít k úpravě pojistného,

marným uplynutím lhůty stanovené Pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části

doručené Pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší nežjeden měsíc a upomínka Pojistitele musí obsahovat

upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou Pojistitelem

v upomínce k zaplacení pojistného nebojeho části lze předjejím uplynutím dohodou prodloužit,

&

e) zánikem všech pojištění celého Souboru sjednaných v rámci Smlouvy,

f) písemnou dohodou obou smluvních stran.

Zánikem Smlouvy zanikají současně všechna pojištění celého Souboru sjednaná v rámci Smlouvy.

. Jednotlivá pojištění každého vozidla zanikají i samostatně v souladu s příslušnými právními předpisy a

Pojistnými podmínkami, kterými se předmětná pojištění řídí.

. Veškeré změny a doplňky Smlouvy nad rámec postupu dle čl. 2 Dodatku mohou být provedeny pouze

písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

. Pojistník podpisem Smlouvy stvrzuje, že mu byly sdostatečným časovým předstihem před uzavřením

Smlouvy předány Pojistné podmínky, že s nimi byl seznámen a žejejich obsahu rozumí a souhlasí s ním.

. Pojistník současně prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje ve Smlouvě jsou pravdivé a úplné a že si je

vědom své povinnosti písemně informovat Pojistitele o každéjejich změně.

. Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený Smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních

smluv (t.č. § 1799 a 5 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí, pokud Pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420

zák. č. 89/2012 Sb.
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9.

Odchylně od Pojistných podmínek, kteréjsou součástí tohoto Dodatku, se pro komunikaci mezi Pojistitelem a

Pojistnikem Ly'ednavé možnost zasílání písemností elektronicky v souladu s právními předpisy na e-mailovou

adresu předem určenou smluvními stranami. Pojistníkje za tímto účelem povinen Pojistiteli sdělit aktuální

e-mailovou adresu pro doručování písemností, k níž má pravidelný přistup a kteráje chráněna proti zneužití

a přístupu třetích osob. Pojistník bere na vědomí, že mu budou elektronicky zasílány ty písemnosti, u kterých

tuto formu připouští právní předpisy a zároveňje to z technického hlediska možné, a že ostatní písemnosti

mu budou zasílány na jeho poštovní adresu. Elektronická korespondence Pojistníkovi umožní dostávat

písemnosti související se správou všechjeho pojistných smluv uzavřených s Pojistitelem a smluv uzavřených

s Allianz penzijní společností prostřednictvímjeho autorizační e-mailové adresy uvedené na tomto Dodatku.

Písemnost (zejména notifikační zprávy) odesilatele doručovaná na e—mailovou adresu se považuje za

doručenou dnem jejího odesláni odesílatelem, i když adresát neměl možnost se s obsahem písemnosti

seznámit. Neoznámení aktuální e-mailové adresyjde k tíži strany, která tuto povinnost porušila. '

Dodatekje vyhotovena dle dohody smluvních stran ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží pojednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem pojeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 6. 9. 2020.

Přílohy:

 

1. Brožura Allianz Flotila (její distribuce je zajišťována Pojistitelem a současně je dostupná ke stažení na

webové adrese www.allianz.cz)

2. Seznam vozidel převáděných na nové podmínky pojištění

Pojistník zastoupený Pojistitel zastoupený

V Žim dne 01/ ?„a V Praze, dne 2.7.2020

 

JUDr. Jiří Jirsa Ing. Jan Vícha
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Allianz pojišťovna, a. s.

Ige Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ceská republika

Skupinová pojistná smlouva č. 898331394

Seznam pojištěných vozigej a rozsah pojištění „

Pojistník — MESTSKÁ CAST PRAHA - LIBUS,LIBUŠSKÁ 35, 142 00 PRAHA 4

 

 

PODEPSANÝ SEZNAM ODEŠLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       

Zdvihový .

0 "1 1/ Druh vozidla objem válců $2222; HP— rozsah pojištěni

Navigate] Vlastník vozidla Rz v1N ccm PR limit

Čislo Adresa držítele/ Tova-m1 Vykon Pocet 1111: k Účel
odcizení,

pňhlášky . Adresa vlastníka znacka
kW sexem použiti

vandahsmus,

'

havárie živelní poškození nebo

. Datum prvni PR -roční událost zničení

RČ/IČ RČ/IČ Typ Druh R2 ůslo TF Pallvo registrace pojistné zaparkovaného

vozidla zvířetem

, , . NAKIAONI

MĚSTSKA CAST MĚSTSKA ČÁST
.

VOZIDLO DO 3,5 W09183 $64K 1 905 1 820k 50 50 11111. Kč

753222816 PRAHA - UBUŠ LIBUŠSKÁ 35, 142 00 PRAHA - LIBUŠ usušsxA 35, 142 00 T 30021 9 b». . o O J 1 1 J

PRAHA4 PRAHA4
my Pr “' Z

KARCHER L 419 , 36 .

00231142 00231142 Standardm NAFTA 30 3 2005 4 747 Kč

. . . SAMOJIZDNY

MĚSTSKA CAST MĚSTSKÁ CAST
. „

WHA. ”BUS LlBUŠSKÁ 35 14200 PRAHA ' ”BUS LIBUŠSKÁ 35 14200 „saam w1<344220154 J „6 J 750 kg 50/50 mJJ KE

, , . 220053 „. . . , . , . .

753225616 PRAHA 4 PRAHA 4 NAKLAD. VOZ.
19 ] bezny provoz nesrednano nesjednano nesjednano

00231142 00231142 >375 T Standa/dn“
T 431 Kč

2A224674 NAFTA 25.11.2013

MTSTSKA Cm MBTSRA Cw ,
PRNB 3A101 36 SUCE1ASA4D1O 750k 35/35 mil. Kč

753225900 PRAHA . LIBUŠ LIBUŠSKÁ 35’ MZ 00 PRAHA . ”BUS LIBUŠSKÁ 35' 142 00 01 517 9 běžn' rwoz nes'ednáno nes'ednáno nes'ednán

PRAHA 4 PRAHA 4 PRíPo1NA voz. , 0 y p _ J J J °

00231142 00231142 Srandardm , , 112 KC

01321779 ŽADNE/JINÉ 235_2013

, . , . NARLADNI

MĚSTSKA CAST MĚSTSKA CAST
.

VOZIDLO 00 3,5 2AC4266 7109052951014 2 970 3 500 k 50 50 m0. Kč

753227764 PRAHA. 1.1003 ”BUS” 35' J47 00 PRAHA“ ”BUS “““““ 35' 142 00 T 05003 9 běžn' rovnz J s'ednáno s ednáno s'edná o

PRAHA4 PRAHAA MAGMA 72 2 y D J J J "

00231142 00231142 500037041 _ 0120 Kč

ALHCAR 007638 70 NAFTA 12.1.2011

NT.—'STSKA DH MĚSTSKÁ (A‘TT 0500111

PRAHA- UBUŠ 00055101 35 142 00 WW1A - UBUŠ llEUŠSKÁ 35 142 00 AUTOMOBIL ”mm JWRWZKZOQ 999 J 607 kq 50/50 mJJ' Kč

753232395 ' ' ' 2824 běžný provaz sjednéno sjednáno S]Edl'lálit)

PRA11A4 PRAHA4 ŠKODA , 131 5 _

00231142 00231142 Standardw
1953 KC

FAmA COMBI 01530070 8. 2. 2019

5 :45 A A5 .MF TSKA' ŠT . Mm" ‘ 5T _ PRTVB 5A1<0310 T15R2132x01<107 2 700 kg ne51ednánn

753232760 PRAHA» ”BU “EU““ 55' W 0“ WHA * “BU “RUSS“ 35' W 00 0113 běin' rovoz 5 edna'nu s eďnáno 5 ednino

* PRAHA 4 PRAHA 4 VEZEKO R2B2X , 0 y J’ „ J J J ‘

00231147 00231142
Sta/106mm , nesjednano

01071419 ZADNF/JINE 29. 4. 2019

MESTSKA ČI—iT MÍSTSKA ČÁST
„

PRAHA-01305 00 šSRA 2 O PRAHA<LIBU5 Š K“ 14 mama/KL 1AN568 LCELVYZEŠBKBD 1300 667 kg 50/50m11. KC

753232771 U mail“ 0 ”a” 11122012514 2 O“ CFMOTO CF 800 01127 46 2 běžný provoz sjednáno Sjednáno SJednéno

00231142 00231142 AU STandardm
1234 Kč

U1583198 BENZÍN 215. 2019

Mr‘3TSKA 3.er 101515131?ch OSOENI _ - .

„WN „Buš BUŠSKÁ3 142 00 „WW 000$ LIB ŠSKÁ 35 00 AUYOMOBIL 7AP7634 TM01R_51»021<215 999 1 607 kg 50/50 rnII, Kc

753233143 LI 5' U ' J42 0151 běžný provoz sjednáno sjednáno sjednáno

00231142 PRAHA 4 00231142 PRAHA 4 SKODA S’andardr" BJ 5 1 953 Kč

FABIA COMBI ' 01745091 BENZÍN 17, 6.2019

. . , . NAKLADNI

MĚSTSKA ČAS; , MĚSTSKA ČAS; , VOZIDLO 00 3.5 4A20934 ZAPSQ‘ A1w000 1 303 2 200 kg 35/35 mil. Kč

753257536 PRAHA . ”BU LIEU§SKA 35' MZ 00 PRAHA _ LJBU LIBUŠSKA 35' 142 00 T 01195 běžn' Tovoz s ednáno s‘ednéno s'ednáno

PRAHA4 PRAHA4 PIAGGIO 52 2 y D J J J

00231142 00231142 5 d d '
2361 k“

PORTER Jan a' m 00269976 9mm 3. 9. 2015 C

. . , . NAKLADNI

MĚSTSKA ČAST MBTSKA ČAST
,

PRAHA_ 0005 013055kA 35 142 00 PRAHA _ 0505 09055104 35 142 00 VOZIDL? DO 3,5 3464302 Mag“ 1 753 2 340 kg 50/50 mn. Kč

753259511 PRAHA 4 PRAHA 4 FORD 66 2 bězny provoz SJednano sjednáno sjednano

00231142 00231142 TRANSIT Standardní
3 358 Kč

CONNEG 0C553272 NAFTA 13112008

ME5TSU~ t 61' Mšsrsv A LAST OSOBNI
.

PRAHA-LIBUŠ uš KÁ 1 PRAHA- LIBUŠ š RA AUTOMOBIL WJW TM38641U332 J 896 J 855 kg 50/50 "“I'Kč

753260664 LIE ŽMŠŽAAZ 00 ”EU ímá/51,142 00 ŠKODA 784051 66 5 běžný provoz sjednáno sjednána sjednáno

00231142 00231142 OCTAVIA Síandardh'
4 509 Kč

BA1ES762 NAFTA 9. 5, 2003

MĚSTSKÁ TAT MESTSKA DI- T OSOEN
.

PRAHA. „Bug | UŠSKÁ 142 00 PRAHA_ 01305 ŠSKÁ 3 14 AUTOMOBIL 47345117 TMBJY16Y1542 1 198 1 605 kg , 50/50 mn. Kč . . .

753290675 L B 35' ”BU 5' 2 00 1’21 SS běžný provoz sjednáno Sjednáno sled/Tano

00231142 PMH“ 00231142 PRAHM ŠKODA FABIA < and dr" 47 5 2 665 Kč
„Í I' 1 „

COMBI a RFS/19777 BENZIN 1, 1.2005

. . , NAKLADNI

MĚSTSKÁ G‘s; MET“ (.4ng VOZIDLO oo 3.5 2AL6170 wrozxxaom 2198 2 800 kg 50/50 mil. Kč

753260686 PRAHA _ “BU LIBUŠSKÁ 35’ 142 00 PRAHA - LJBU UBUŠSKÁ 35’ MZ 00 T C76192 běžn' TT:/voz s'ednáno s'ednáno sjednáno

PRAHA 4 PRAHA 4 FORD TRANSIT 63 6 y F J J

' 2 2
00231142 00231142 STaTTdaTd'TT 013334329 Mm 2. 4‘ 2007 5 3 Kč

, . . . SAMOJIZDNY

”JETS“cm M815“ ČAST PRACOVNÍ 3 200 5 500 kg 50/50 mil. Kč

PRAHA- LIBUŠ š _ PRAHA - LIBUŠ š 1<A 5TRO1 170170213

753231113 LIEU SKA35'14200 ”Bu 5 35'142 0°
běžný provoz sjednáno sjednáno sjednáno

PRAHA 4 PRAHA 4 NAKLADAČ 36 1

00231142 00231142 SCHMIDT 1610 Standardní
2 306 Kč

ZA269023 NAFTA 11.1.2018

 



 

í PROSÍM V ODPOVĚDNÍ OBÁLCE DO ALLIANZ

 

HP -

obsuha

HP- HP-

oluúčast

HP-

nesjednáno

ncsjcdnáno
5 %

5 000 Kč

nesjednáno
15 %

5 000 Kč

nesjednáno
5 %

5 000 Kč

nesjednáno

nesjednáno .

nesiednano

nesiednáno

5000 Kč nesjodnano

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

gednáno

 

bez GAPu

bez GAPu

bez GAPu

bez GAPu

HP - roční

pojistné

nesiednáno

nesjednáno

nesjednáno

16269Kč

4139KČ

11932KE

25 488 Kč

1 760 Kč

14|9KČ

2 655 Kč

9 892 Kč

Sida-limit

Skla -

roční pojistné

neslednáno

nesjednéno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesiednáno

5 000 Kč

750 Kč

5 000 Kč

750 Kč

nesjednéna

neslednánu

nesicdnáno

neslednáno

5 000 Kč

750 Kč

5 000 Kč

750 KČ

5 000 Kč

750 Kč

S 000 Kč

750 Kč

S 000 KC

750 Kč

5 000 Kč

750 Kč

5 000 Kč

1 250 Kč

rožni

nesiednám

nesjednáno

nesfidnéno

nesiednáno

nesiednéro

nesjed'iáno

nesjednéno

nesiednáno

nesiednáno

Pesiednárn

nesjedwéno

nesiednánc

resiednánc

resjedrérn

nesjednéno

Náhradní

vozidlo -

limit, počet

dní

Náhradní

vozidlo -

roční pojistné

nesjedná no

nesjednáno

nesjednáno

nesjednéno

nesjednáno

nesjednáno

likvidace -

nesjednáno

nesjed né no

nesjednáno

nesjednánv

nesjednáno

nesiednáno

nesjednáno

Úraz -

osádka!

násobků

Úraz-

nesiednáno

nesjcdnáno

nesjednánu

nesjednánu

Celkové roční pojistné

898331394 1/2

  

Asistence Plus -

va rianta

Cestovni Celkové

pojištěni - roční roční

pojistné pojistné

Asistence Plus -

roční pojistné

nesjednáno _ ,

nesiednano

nesjednáno

nesjednáno 1 431 Kč

s'ed á

„EJ n no nesjednéno

nesjednéno

nesjednáno 23 139 Kč

nesjednáno

nesjednáno 6 842 Kč

nesjednáno _ ,

nesiednano

ncsjrdnánn 13 166 Ki

8 087 Kčnesjednáno

nesjednáno 28 599 Kč

nesjednáno 5 547 Kč

nesjednáno 7019 Kč

4 834 Kčnesjednáno

nesjednáno B 637 Kč

nesjednáno

126 325 Kč

Datum

počátku

pojištění

a minuta

počátku

6, 9. 2020

00:00

6, 9. 2020

00:00

6. 9. 2020

00:00

6. 9. 2020

00:00

6. 9. 2020

00:00

6. 9. 2020

00:00

   
6. 9. 20)0

00:00

6. 9, 2020

00:00

6. 9, 2020

00:00

6. 9. 2020

6.9.2020

00:00

6. 9. 2020

00:00

6.9.2020

00:00

6. 9. 2020
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Datum vystavení nabídky 24. 6. 2020

  
senior manazer spravy pojištění a penze

 

za Allianz pojišťovnu, a. s.

Pojistník přijetím seznamu pojištěných vozidel prohlašuje, že údaje, parametry a požadavky týkající se pojištění uvedeného v tomto seznamu odpovídajíjeho p

informacemi o pojištění seznámil a že s pojištěnými parametry pojištění projednali a odsouhlasili si je. To neplatí, pokud nejsou pojištěné osoby dopředu známy.

Potvrzuji akceptaci seznamu pojištěných vozidel
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istnému záměru a potřebě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného (pojištěných), potvrzuje pojistník, že pojištěného (pojištěné) se základními
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