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Dohoda o zániku poiištěníflotilové smlouvv
smlUvlri stíany

Geneřali Pojišt'ovna a,s,
c 61859869
síd o Bě ehradská 132 12084PEha2
žapsaná V obchodnim rejsiřiku Vedeném ! lý]ěsiského soldu V Praze oddi B
zástoupená: PáV Tomáš, odbolný nspektol pojišténímotorových VoZ de

,,]

ažka2866

spo ečnost je č enem skupiny Genera , žapsanéV Reg str! poj]štovacich skupin Vedeném SVAP
pod čislem 26,
(dá e ien polsťllei J
a

lMésto Dobrichovice
(.dá]e
)en palislník-)

002,4l'8'

,-o,J6, .,o
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Uzavře y níželrvedenóho dne, rněsíce a roku tuio dohodu o zániku pojištěni
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2
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(dá e také ]en dohoda

)

sm]uvní strany mají Za nesporné, že mezi sebou platně uzavře y pojstnou smlolvu č, 500033577
na ]ejímžZák]adě by o s]ednáno poj štění odpovědnost za škodu zpúsobenou provozem Voz d]a
(dá e

]en pojištění"),

srlr UVní strany se dohod y na Zán]ku této sm oUVy ]ako ce ku tedy na zániku poj štění dne
í.9,2017 Nejpozdě] k tomuto dnj tak zan ka]i Všechna dosUd trva]icí pojštění s]ednaná na
žák adě sri olrvy d e Seznamu po]ištěných Voz de
Po]istitel náeži pojjsiné do zániku po]ištění srnUVní strany si u]edna že do 30 dnů od zániku
pojištění bude pojistnikov ZaSlán po]rStiteenr dops o zán kLr po] štění. Ve ktelém dojde ke
konečnérnUVyúčtováni po] siného V případě potřeby bude Vystavená fákiura / dobrop s. kde bude

žán]k ]ednot Vých VoZ]de zohledněn

a)
b)
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V případě přep atku na pojstnérn se po] st]ie zavazll]e tenio přep]atek převést

pojstníkovi do 30 dni od data VystaveniVyúčtováni
Vpřípadě nedop atkL] na po] stnérn se pojistnik ZaVaZL|e tento nedop atek uhradit ne]pozdě]i
do data sp atnost Uvedeného na Vyúčtováni resp Vdopse o žánku po] šiěnía to na
bankovní účetpojstteeVedený u UncredltBank a s, čisjo účtu900500/2700 aVarablním
symbo em 500033577 t]hrada se považu]e za pIovedeno! okamžikem připsání přislušné
částky na účetpo] st]ie|e

Pojstnik píoh ašuje žekedni podpsutétodohodynedošokeškodni udáosti, kterolr bypojstte
neoznámlan mukedn podps! této dohody není znárno že by doš o k po]lstné udá]ost která
by neby a pojstite i oznámena
Tato dohoda nabýVá

p

atnosii a účnnosti dnem podp su oběT.a sm uvnírni stranarni,

Dohoda ]e sepsána Ve dvou stejnopsech s platností orgnáu,
obdží]edno Vyhotovení

znchž každá sn]lvni

strana

smllrvní strany po přečtenídohody prohlašuií. že tato byla sepsána na zák adě je] ch svobodné
Vúe, určtě ]asně a srozurn te ně njkol Vtísn za nápadně nevýhodných podminek že prot ni
nema]i nárnitek a ]ako takovou ] prosty omy U a bez nát aku podepisu]í

v praze dne
Genelali

odborný inspektor po]ištěni mololo\^iclr Vož de
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