&
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720674332
pro pojištění odpovědnosti vnitrostátního

Kooperativa pojišťovna, a.

S.,

a mezinárodního silničního dopravce

Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 Ol, Česká republika
IČ:47116617
zapsaná v obchodním rej střiku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")
zastoupený

na základě zmocnění

níže uvedenými

osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group, Na Žertvách 2247/29, 18000
tel. 227 133 450, fax: 227 133 418

Praha 8

a

Zbyněk Keller
s bydli.štěm Veltruby-Hradi.šťko I, Zahradní 125, PSČ 28002, Česká republi.ka
tel.: 775 760 570, e-mail: zkeller@seznam.cz
IČ:46376356
(dále jen "pojistník")
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou bydli.ště poji.stníka.
zastoupený: Zbyňkem Kellerem, maji.telem firmy

uzavírají
ve smyslu zákona Č. 37/2004 Sb., o poji.stné smlouvě v platném znění tuto poji.stnou smlouvu, která
spolu s poji.stnými. podmínkami poji.stitele a přilohami., na které se tato smlouva odvolává, tvoři
nedílný celek.
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Poji.stná smLouva č. 7720674332

Článek I.
Úvod ni ustanoveni
1. Pojistnik

sjednává tuto pojistnou

smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavřeni této pojistné smlouvy je uveden v phložené kopli
konce sni listiny Okresniho úřadu Kolin č. j. 298/00/zm/OkŽÚ/17021,
ev. Č. 320400-1054-04
ze
dne 12.06.2000.
3. K tomuto

pojištěni

se vztahuji:

Všeobecné pojistné podminky pro pojištěni majetku a odpovědnosti
Zvláštni pojistné podminky pro pojištěni odpovědnosti
silničniho
jen IIZPP ")
4. Dnem předcházejicím
počátku pojištěni
podle pojistné smlouvy Č. 7720642915.

podle této

Č.

P - 100/09, (dále jen "VPP ") a
dopravce Č. P - 660/05, (dále

smlouvy zaniká v plném rozsahu

pojištěni

Článek II.
Pojistná nebezpeči
1. Pojištěni

se sjednává pro pojistná

nebezpeči

a) dle ZPP čl. 1. odst. (3) pism. a)
b) dle ZPP čl. 1. odst. (3) pism. b)

2.

Pojištěni
vozidlem

se vztahuje na odpovědnost
typu a registračni značky

za škodu nastalou

ph dopravě

prováděné

motorovým

IVECO STRALIS, RZ lSN 1238
IVECO DAILV, RZ 7S11021
IVECO EUROCARGO, RZ 7S4 4058
IVECO EUROCARGO, RZ 5S5 7334
IVECO EUROCARGO, RZ 6S6 9669
IVECO EUROCARGO, RZ lSC 0893
IVECO EUROCARGO, RZ lSR 8863
IVECO ML 120 E 24, RZ 4S4 3254
MERCEDES ATEGO, RZ 4S3 5013
FORD GALAXV, RZ 7S12360
3.

Pojištěni

se vztahuje

Evropy s vyloučenim
Estonska.

na pojistné

události,

škoda na územi České republiky a
svazu avšak včetně Litvy, Lotyšska a

ph nichž nastane

územi států bývalého Sovětského

Článek III.
Limity pojistného plněni a spoluúčast
se sjednává s limitem

pojistného

plněni ve výši Kč 5000000,--.

1.

Pojištěni

2.

Pojištěni odpovědnosti
vnitrostátniho
silničniho dopravce se pro pojistnou událost
pohřešovánim věci sjednává se sublimitem
pojistného plněni ve výši Kč 3 000 000,--.

3.

Pojištěni
pojistného

dle ZPP čl. 1. odst. (3) pism. a) se sjednává
plněni, minimálně Kč 10 000,--.

se spoluúčasti

pojištěného

vzniklou
10 % z
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Poji.štěni dle ZPP čl. 1. odst. (3) pism. b) se sjednává se spoluúčastí poji.štěného ve výši. 10 %
z poji.stného plněni, mi.ni.málně Kč 10 000,--, 10 % z poji.stného plněni u poji.stných událostí
vzni.klých pohřešovánim věci., mi.ni.málně Kč 10000,--.

Článek IV.
Výše a způsob placeni pojistného
1. Poji.stné je sjednáno jako jednorázové.
2.

Poji.stné za sjednanou dobu poji.štěni po uplatněni obchod ni slevy či.ni Kč 62 093,-- a bude na
základě dohody smluvnich stran hrazeno ve splátkách takto:

Kč 15 523-- bude zaplaceno do 16/05/2012
Kč 15 523,-- bude zaplaceno do 16/08/2012
Kč 15 523,-- bude zaplaceno do 16/11/2012
Kč 15 523,-- bude zaplaceno do 16/02/2013
Ujednává se, že v připadě prodleni poji.stnika s kteroukoli. platbou je poji.sttteloprávněn
v upomince požadovat zaplaceni celého nezaplaceného jednorázového poji.stného (ztráta výhody
splátek).
3.

Poji.stné bude hrazeno na účet poji.sti.tele čislo 330034-50050022/0800
vedený u České
spořitelny, a.s., vari.abi.lni symbol 7720674332. Poji.stné se považuje za zaplacené okamži.kem
připsáni poji.stného v plné výši. na výše uvedený účet.

Článek V.
Hlášeni škodných události
Vzni.k škodné události. je poji.stnik (poji.štěný) povi.nen oznámi.t přimo bez zbytečného
přislušném ti.skopi.su, dopi.sem, telefonem, faxem nebo e-mai.lem poji.sti.teli. na adresu:

odkladu na

Kooperati.va poji.šťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrálni podatelna
Brněnská 634, Modřice, PSČ 66442, Česká republi.ka
Tel.: 841105 lOS, fax: 547 212 602, 547 212561
E-mai.l: podatelna@koop.cz
V připadě, že byla škodná událost oznámena telefonem,
faxem nebo e-mai.lem, je poji.stnik
(poji.štěný) povi.nen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámi.t škodnou událost pisemně. Hlášeni
škodné události. se považuje za doručené v okamži.ku, kdy je doručeno na předepsaném ti.skopi.su
nebo dopi.sem podepsaným poji.stnikem nebo poji.štěným na adresu uvedenou výše.

Článek VI.
Závěrečná ustanoveni
1.

Tato poji.stná smlouva se uzavirá na dobu od 16. května 2012 do 15. května 2013, která je
zároveň poji.stnou dobou.

2.

Poji.stnik podpi.sem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejim uzavřenim jasně a srozumi.telně
seznámen s poji.stnými. podminkami. poji.sti.tele, které se vztahuji k poji.štěni vzni.klému na
základě této smlouvy a že mu byly oznámeny i.nformace v souladu s ustanovenim § 65 a násl. zák.
č. 37/2004 Sb., o poji.stné smlouvě.
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3.

Poji.stník podpi.sem poji.stné smlouvy prohlašuje, že byl i.nformován o rozsahu a účelu zpracování
jeho osobních údajů a o právu přístupu k ni.m v souladu s ustanovenim § ll, 12, 21 zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osob nich údajů.

4.

Poji.stná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopi.sech,
poji.sti.tel St ponechá tři. stejnoptsy.

5.

Stejnopts této pojtstné smlouvy, který obdrží poji.stník je zároveň
poji.stné smlouvy (pojtstkou) ve smyslu zákona o poji.stné smlouvě.

6.

Tato poji.stná smlouva obsahuje čtyři. strany textu a jednu přílohu.
Výčet příloh:

IZI Koncesni

pojtstnik

obdržl jeden stejnopts,
potvrzenim

o uzavřeni

li.sti.na

Kolin dne 15. května 2012
za poji.stnika

Praha dne 15. května 2012

!)
........................... ~

~
Tomáš Drábek
underwri.ter

.

smLouvu vypracovaLy. KřilBLa. tel 227 133 433
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