Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 400 027 043

Pojistitel:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815
a

Pojistník:

DN TRANS s.r.o.
třída 1. máje 573, 345 62 Holýšov
IČ 29 11 33 77
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzeň, oddíl C, vložka 25714

uzavírají následující dodatek č. 16 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti silničního
dopravce. Pojistná smlouva č. 400 027 043 ve znění dodatku č. 16 ze dne 01.03.2018
je úplným zněním s účinností od 01.03.2018.
Všeobecné
pojistné
podmínky:

Pojištěný:

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního
dopravce VPP - ODDO - 02, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

DN TRANS s.r.o.
třída 1. máje 573, 345 62 Holýšov
IČ 29 11 33 77
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzeň, oddíl C, vložka 25714

Územní
platnost:
Dopravní
prostředek:
Rozsah
pojištění:

Evropa, s výjimkou Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Moldavska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Srbska, Černé Hory, Makedonie,
Turecka (evr. část), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Bulharska, Azerbajdžánu, Gruzie a Arménie.
9 RZ ( viz příloha )
V rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce
(VPP - ODDO - 02).
Smluvní strany se dohodly, že pojistitel neposkytne žádné pojistné krytí a plnění nebo jinou náhradu, pokud by poskytnutí
takového krytí, plnění nebo náhrady vystavilo pojistitele riziku porušení jakýchkoli sankcí, zákazů nebo restrikcí na základě
rezolucí OSN, nebo jakýchkoli obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací Evropské unie, Spojených států
amerických, nebo jakýchkoli jiných národních obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací.

Limit plnění
na 1 vozidlo:

2 000 000,-- Kč

Limit plnění
na smlouvu:

2 000 000,-- Kč

Spoluúčast:

10 % min. 5 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Pojistné
období:

Počátek pojištění:

01.03.2011

Datum účinnosti změny:

01.03.2018

Pojistné období:

1 ROK

Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění
na den po dni zaplacení prvního pojistného se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě.
Pokud je pojistné období 1 rok, pojištění se prodlužuje o další rok, není - li vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím
pojistného období.

Běžné pojistné celkem:

Splatnost
pojistného:

52 893,-- Kč

Pojistné je splatné ročně.
Výše uvedené pojistné je splatné nejpozději do 17.03.2018
na účet:
Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, číslo účtu: 2727/2700
konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 0400027043, swift code: BACXCZPP

Příloha:
Závěrečné
prohlášení:

Seznam RZ
Vyúčtování pojistného
Pojistník prohlašuje, že obdržel od pojistitele nabídku č. 528280. Na základě akceptace této nabídky ze strany
pojistníka byla vyhotovena tato smlouva. Jejím podpisem pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho
potřebám a požadavkům.

V ………………… dne …………….

.........................................................
pojistník

V Praze dne 01.03.2018

.............................................................
pojistitel
Martina Šlechtová
podpora korporátního
a podnikatelského pojištění

Jitka Brokešová
podpora korporátního
a podnikatelského pojištění

