Dodatek č. 2 k Rámcové pojistné smlouvě č. 4033750206
(dále jen „Dodatek č. 2“)
Smluvní strany:
Pojistitel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
49240480
Lucií Šabachovou, manažerem korporátního obchodu
Janou Novou, manažerem korporátního obchodu

(„dále jen pojistitel“)
a
Pojistník:
Sídlo :
IČO:
Zastoupený:

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

(„dále jen pojistník“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2758 a násl. zákona č. 89/2012.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento Dodatek č. 2 pojistné smlouvy.

I.
Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2021 Rámcovou pojistnou smlouvu č. 4033750206 (dále jen „pojistná
smlouva“). Smluvní strany se dohodly na aktualizaci stavu pojistné smlouvy na základě změn,
které nastaly v době po uzavření smlouvy. Platný stav k 7.6.2022:


K pojištění vozidla VIN JMZDJ6HA601356902 od 7.6.2022 (viz Evidenční list, příloha dodatku)

II.
1.

Tento Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu obou smluvních stran a je na základě dohody smluvních
stran vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického
vyhotovení tohoto dodatku, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy
smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tento dodatek uzavřít. Každá ze
smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě v elektronické podobě.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

2.

Veškeré změny a doplňky pojistné smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků,
a to v elektronické podobě ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickými podpisy smluvních
stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu dodatek uzavřít.

3.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Pojistník se zavazuje dodatek dle předmětného zákona
uveřejnit v registru smluv dle ujednání odstavce 10, článku 8 pojistné smlouvy.

4.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv.

V Teplicích dne (viz elektronický podpis)
Za pojistitele:

…. ……......………………………..
Lucie Šabachová
manažer korporátního obchodu
na základě plné moci

Jana Nová
manažer korporátního obchodu
na základě plné moci

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

V Chebu dne (viz elektronický podpis)
Za pojistníka:

Mgr. Antonín Jalovec
starosta
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Zapsaná u Měslského soudu v Praze,
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oddíl B, č vložky 2012
Evropská 810/136, 160 00 Praha 6

U N 1QA 'Č"" '0'80
Číslo ELV

EVIDENČNÍ

Číslo dokumentu.

4526025794

n25 008 743

Evidenční list vozidla (El-V)

4526025794

Klient

LIST

Číslo pojistné smlouvy: 4033750206
LIJ

Město Cheb, RČ/lČ: 00253979, ADRESA: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

ů3
~

n
ej
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Stav: Firma
Koresp. adresa

Město Cheb, RČ/lČ: 00253979, ADRESA: náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Provozovatel

Město Cheb, RČ/lČ: 00253979, ADRESA: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Vlastník vozu

Město Cheb, RČ/IČ 00253979, ADRESA: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

LU

Oprávněná osoba ' Město Cheb, RČ/lČ: 00253979, ADRESA: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
') PIati pouze pro pojišlění vozidla a jeho součásti (KASKO, Skla apod )

Údaje o vozidle
Číslo VTP UM097437

RZ (SPZ)

VĹN (Č karoserie) JMZDJ6HA601356902

Použili Běžné použiti - podnikatel

Druh, Továrni značka Osobní automobil, MAZDA 2 lV 1 5
Motor - palivo, zdvihový objem, výkon b, 1496can, 66kW
Rok výroby

2022

Ujeto km

Nové vozidlo ANO

O Celková hmotnost v kg

pojištěno na cenu s DPH

1 532 Mist k sezení

lČ dealera 09905791

5

ČÍslo faktury 1256 Dne 26 5 2022

ZabezpeCeni vozidla Bez zabezpečeni
y případě

pnuZnj vQz|d|a cHe UCZNOZ QpřQtt

pQúZdi uvedeného na návrhu smlouvy je pQ|lsUte1 oprávněn sniZřl pQj'stné plném aZ o 7096

Údaje o elv
Agregovaná rozhodna doba v měsicich:
Navrhovaný poCátek

Vinkulace KASKO

NE

3 470

7.6.2022 16:56

Počet škod:

8

Automatické prodlužováni ANO

Cisio leasingoyé smlouvy

Datum výročí

1.7.2023

Počátek pojištěni je uveden niže pro kazdý pojistný produkt zvlášť'

Vinkulant:

Povinné ručení
Řidl se: UCZ/15, UCZ/Voz/19 a UCZ/POV/19
zvýšené limity 100 mil. Kč při újmách na zdraví, 100 mil. Kč při škodách na majetku
Systém bonus, malus

NE

výše bonusu

PoCátek pojištěni

7.6.2022

Dohodnuté pojistné

1 559 kč

O%

Z uhrazeného pojislného za povinné ručení jsme na základě ustanoveni § 23a odst 2 zákona č 168/1999 Sb , o pojištěni odpovědnosti z provozu voznla, povinm odvést 3% do Fondu zábrany
škod České kanceláře pojistitelů Prostředky tohoto fondu slouží k zábraně škod vznikajících provozem vozidel zejména k úhradě nákladů na pořízeni techniky, věcných proslředků a technobgii
hasiCského záchranného sboru
výše uvedená agregovaná rozhodná doba v mésicich je vCetně překryvů pojištěni výše vstupního Bonusu zohledňuje agregovanou dobu bez překryvů pojištěni i další
parametry zohledňujici oCekávanou škodovost předmětného pojištěni
Havarijní pojištěni
Řidl se UCZ/15, UCZ/kas/19 a UCZ/VOZj19
KASKO KOMPLET
Systém bonus malus

Počátek pojišlěni

Pojistná částka
NE

výše bonusu

7.6.2022

442 000 KČ
O % Limit oprav

Servis v ČR

Spoluúčast 5% z pojistného plnění minimálně 5.000 Kč

Dohodnuté poµstně

5 404 KČ

Skla STANDARD
Řidl se: UCZ/15, UCZ/kas/19 a UCZ/Voz/19

Počátek pojEitěni

7.6.2022

Všechna skla spoluúčasl 500 KČ
Asistenční služby
Řidl se: UCZ/AS-A/19

PoCátek pojištěni

Dohod nutě pojistné

1 706 Kč

Dohodnuté pojistné

O Kč

Dohodnuté ponslné

1 200 kč

Dohodnuté pojistné

O Kč

Dohodnuté pojistné

O Kč

Dohodnulé pojistné

600 KČ

Dohodnulé pojistné

O kč

7.6.2022

Základní asistence UNIQA (CR i zahraničí)
Zavazadla
Řidl se: UCZ/15, UCZ/kas/19 a UCZNOZ/19

Počálek pojištěni

7.6.2022

Zavazadla Komfort - pojistná částka 20 000 KČ, spoluúčast 500KČ
Náhradní vozidlo
Nebylo sjednáno
Pojištěni ráfků
Nebylo sjednáno
Sedadla
Řídí se: UCZ/15 a UCZNOz/19

Počátek poµštěni

Paušálni syslém Osobní automobily 100 000 KČ smrt, 100 000 KC trvalé následky, 100 KC nemocniční odškodné

7.6.2022

MeteoUniqa
Nebylo sjednáno

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištění uvedené na tomto ELY
Splatnost pojistného a způsob spláceni je uveden v pojistné smlouvě
Číslo účtu klienta

Celkem roční pojislné

První splátka pojistného neuhrazena

Koeficient způsobu placeni
výsledná výše pojistné splátky

Zvláštni ujednáni

10 469 Kč
0,250
2 617 Kč

výjimka-bez nutnosti prohlídky vozidla výjimka-bez nutnosti prohlídky čelního skla, Pojŕstnik prohlašuje že pojištěni vozId|a bylo uzavřeno v
souvislosll s jeho koupi a Ze pojistná částka vozidla se shoduje s jeho konečnou cenou na faktuře, faktura je přílohou tohoto návrhu
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Klient niže podepsaný prohlašuje, že vozidlo je nové, v pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškozeni
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Bez ohledu na všechna ostatní ustanoveni této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění ä jakékoliv jiné plněni z pojištěni, pokud by takový postup byl v rozporu s ek mmicky
finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmikoliv vnitrostálnimi právními předpisy ä právními předpisy Evropské unie, které e vzt3hU|Ĺ
tohoto pojištění To pIati také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v mzptj j s prývniml předp(sy
Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy

UJ

"%"

t,S

výše uvedené se použije obdobně i pro zajistné smlouvy

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použiti vozidla, varianta pojištěni, a další individuálně dohodnuté podmínky např. výše spotuúčasti, limit oprav apod.
Předběžné pojištěni: pojistitel poskytuje dle a 4, odst. 4.7 VPP UCZ/15 předběžné pojlšténí v rozsahu uvedeném v tomto návrhu.
Prohlášeni pojistníka:
Prohlašuji, Ze jsem převzal/a, byl/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP), včetně doplňkových podmínek
(DPP) Ve smyslu těchto podmínek žádám o uzavřeni pojištěni vozidla v rozsahu uvedených pojištěni Beru na vědomi, Ze pojistitel múZe upravil výši pojistného v důsledku
elektronického zpracování dal až
o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle a 4, odst 4 3 VPP UCZ/15
prohlašuji,

Ze

mi

byly

poskytnuty

v

dostatečném

předstihu

před

uzavřením

pojistné

smlouvy

přesným,

jasným

a

srozumitelným

způsobem,

písemně

a

v

českém

jazyce

informace o pojistném vztahu a o zpracováni osobních údajů pro účely tohoto pojislného vztahu, Ze jsem byl seznámen s obsahem informačního listu pro sjednávané pojištěni ,
který jsem převzal, jakož i s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal Prohlašuji, že tento návrh na uzavřeni pojištěni odpovídá mému
pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, Ze všechny mé dotazy, které jsem položil pojistileli nebo jim pověřenému zástupci byly náleZitě zodpovězeny a Ze
s rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn/a
Bém na vědomi, že UNIQA pojišťovna,

a s

a její zprostředkovatelé resp

smyslu nařÍzenÍ Evropského parlamentu a Rady

další zpracovatelé, jejichž seznam je uveden na stránkách www uniqa cz/osobni-udaje zpracovávají ve

(EU) 2016/679 ze dne 27

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), mé osobní údaje v tělo smlouvě stanoveném rozsahu v rámá ännosti v
pojišt'ovniclvi a činnosti související s pojišt'ovaci a zajišt'ovaci činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištěni práv a povinnosti plynoucích z tohoto smluvního vztahu
Zpracováni mých osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst 1 pÍsm b) obecného nařízeni o ochraně osobních údajů nezbytné pro splněni této smlouvy
Beru na vědomi, Ze mé osobní údaje mohou být poskytnuty i ostatním subjektům podnikajickn v oblasti pojištbvnictvi a bankovnictví

a

při

poskytováni

služeb v

rámci

koncernu UNIQA
prohlašuji, Ze jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech vyplývajících ze zpracováni mých osobních údajů, o předáni mých osobních údajů do třetích zemi ,
o

povinnosti

osobní Udaje

označené jako

,,Informace

poskytnout v souvislosti se zákonnými
o

zpracováni

osobních

údajů",

nebo

jejíž jedno

smluvními

požadavky, jakož i o dalších

vyhotoveni jsem

osobně

převzal

před

relevantních

poskytnutím

skutečnostech

spoleCnosti

UNIQA

obsažených
pojišťovna,

v samostatné listině
as

svých

osobních

údajů za účelem sjednáni této smlouvy
Prohlašuji, Ze jsem řádně informoval pojištěného,

resp

pojištěné, jakož i všechny další oprávněné lřeti osoby o zpracováni jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a

plněním této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném v léto smlouvě, dále d jejich souvisejicich právech a dalších relevantních skuteCnostech vymezených v a

13, resp

či

14

obecného nařízeni o ochraně osobních Udaju, a sice poskytnutím stejnopisu listiny označené jako ,,Informace o zpracováni osobních údajů" nebo jiným vhodným způsobem
Poµstnik prohlašuje, Ze není povinným suPjektem ve smyslu zákona č 340/2015 Sb , o registru smluv, a tedy Že návrh pojistné smlouvy č 4526025794 nepodléhá povinnosti uveřejněni v registru
smluv ve smyslu zákona č 340/2015 Sb , o registru smluv
pojistník bere na vědomi, že pokud se výše uvedené prohlášeni nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti UNIQA pojišt'ovna, a s (dále jen ,,UNIQA') za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto
nepravdivého prohlášeni vznikne
prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu
a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal Prohlašuji, Ze tento ELV na uzavřeni pojištěni odpovídá uzavřené rámcové pojistné
smlouvě, mému pojislnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, Ze všechny mé dotazy, které jsem poloZil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a Že s
rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn/a
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a s a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák C 101/2000 Sb (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišľovnictvi a činnosti
souvisejici s pojišt'ovací a zajišt'ovaci činnosti, a to po dobu nezbytné nutnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích z tohoto smluvního vztahu Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly
poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišt'ovnictvi a bankovnictví Ve smyslu ustanoveni § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných slálů výše uvedené
souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou jsem výslovně srozuměn s tím, že odvoláni souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy prohlašuji, že jsem byl dostatečně a
srozumdelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojišlěni, která byla sjednána dodatečně Souhlasím s
tím, aby mě UNIQA pojišt'ovna, a s a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a sluZeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišt'ovnictvi a
Údaje o vozidle byly na žádost pojistníka upraveny. V případě, že provedená úprava byla provedena způsobem, na základě kterého bylo na ELY vypočteno nižší pojistné (např. nová cena
na ELY je odllšná od ceny nového vozidla), je pojistitel při při jeti do pojištěni oprávněn pojistné přiměřeným způsobem navýšit. Při navýšení o vice než o 2% je pojistník oprávněn do 7
dnů od domčeni pojistky navýšeni písemně odmítnout. pojištění zaniká ve lhůtě 7 dnů od doručeni odmŕtnutl pojlstnika pojistiteli.
pojistník žádá o úpravu pojistné smlouvy ve výše uvedeném rozsahu. pojistník zároveň prohlašuje, že uvedená změna pojištěni, o kterou žádá, je plně v souladu s jeho pojistnými
potřebami.
jsou-li klient a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem klienla uvedeného výše je-li oprávněnou osobou klient nebo osoba
odlišná od klienta i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plněni nabyla oprávněná osoba uvedená výše

Prohlášeni o stavu vozidla:
pojistník prohlašuje, že pojištěni vozidla bylo uzavřeno v souvislosti s jeho koupi a že pojistná Částka vozidla se shoduje s jeho konečnou cenou na faktuře, faktura je přílohou tohoto
návrhu pojistník i niže podepsaný zástupce pojistitele prohlašuji, Ze vozidlo je v pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškozeni, což bylo zjištěno fyzickou prohlídkou vozu při
sjednáni pojištění

Číslo pojišt'ovaciho zprostředkovatele:
jméno:

73053025

Corporate Business CZ , tel :+420734526083

podpis klienta
Město Cheb

podpis

.Za pojistitele převzal:

Datum a čas zabžení návrhu:

Datum a hodina:

07 06.2022 16:41

řfj

podpis provozovatele
Méslo Cheb

je-li provozovatel současné pojistnikem,
nepodepisuje se
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