DOHODA
o vzájemné spolupráci klienta a pojišťovny při likvidaci pojistné
události, a to především v případě, že bude vozidlo znovu nalezeno

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3433,
IČ: 63998530
Zastoupená
pracovníkem
(dále jen „pojišťovna")
a
Název právnické osoby s vyznačením právní formy, obchodní jméno fyzické osoby –
podnikatele, jméno a příjmení fyzické osoby:
...............................................................................................................................................................................................................
Rodné číslo fyzické osoby: .......................................................... Číslo OP fyzické osoby ............................................................
Se sídlem (trvalým bytem): ................................................................................................................................................................
Zastoupeným (jméno a příjmení, název funkce) .............................................................................................................................
Zastoupený na základě plné moci (název právnické osoby, jméno a příjmení fyzické osoby):
...............................................................................................................................................................................................................
IČ: .........................................................................................

DIČ: .........................................................................................

Telefon: ................................................................................
(dále jen „klient“)
Uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto
Dohodu o spolupráci při likvidaci pojistné události,
a to především v případě že bude vozidlo znovu nalezeno
I.
Vzhledem k tomu, že klientovi bylo odcizeno vozidlo (druh, tovární značka, typ):
................................................................................................................ RZ: ......................................................................................
a tato skutečnost je pravděpodobně spojena s povinnostmi pojišťovny plnit, přidělil pojistitel při registraci této
události číslo PU: ................................................................
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II.
Klient byl obeznámen s tím, že pokud se ujistí, že odcizené vozidlo bylo nalezeno po oznámení pojistné události
nebo po výplatě pojistného plnění, je povinen tuto skutečnost pojišťovně neprodleně oznámit.
III.
V případě, že klient využije právo požadovat nalezené motorové vozidlo, je povinen vrátit pojišťovně pojistné
plnění, které mu bylo v souvislosti s pojistnou událostí vyplaceno, a to v po odpočtu částky, která odpovídá
přiměřeným nákladům vynaloženým na odstranění závad vzniklých na vozidle v době, kdy byl klient zbaven
možnosti s vozidlem nakládat.
IV.
Rozhodne-li se klient nevracet pojišťovně již poskytnuté pojistné plnění, je povinen neprodleně poskytnout
nezbytnou součinnost a zmocnit pojišťovnu, aby zařídila prodej nalezeného vozidla.
V.
Bude-li výtěžek z prodeje tohoto vozidla, snížený o částku připadající na přiměřené náklady spojené s uvedením
vozidla do stavu, který je pro prodej vozidla nejekonomičtější a nákladů spojených s prodejem vozidla vyšší,
než pojišťovnou vyplacené pojistné plnění, zavazuje se pojišťovna tento rozdíl převést na účet klienta, a to do
30 dnů od data prodeje vozidla.
VI.
Pojišťovna vyvíjí maximální snahu o kvalitní servis s cílem hájit oprávněné zájmy klienta. V případě, kdy je
odcizené vozidlo nalezeno, vyhledává je na záchytných parkovištích v celé Evropě a usiluje o snížení nákladů
spojených se znovuuvedením vozidla do provozu.
Jedná-li klient sám, bývá často vystaven negativním dopadům:
• dochází k nežádoucím manipulacím s nalezeným vozidlem, a to ještě před tím, než pojistitel ujistí rozsah poškození
vozidla
• po osobách, které nemají zkušenosti v této oblasti, jsou požadovány zbytečně vysoké částky za parkovné a někdy jsou
s vyzvednutím vozidla spojeny i vysoké náklady za právní servis, který předchází tomu, než může být vozidlo vůbec
vyzvednuto
• je třeba se seznámit s legislativou země, ve které se odcizené vozidlo našlo a často jsou značnou překážkou i jazykové
bariéry
S ohledem na výše uvedené skutečnosti byly po vzájemné dohodě pojišťovně předány následující doklady
a ovládací prvky vozidla.
• Technický průkaz vozidla (velký) číslo: ...................................................................
• Osvědčení o technickém průkazu (OTP)
• ........ x klíče od odcizeného vozidla
• Další ovládací prvky k odcizenému vozidlu ...........................................................
• .....................................................................................................................................
Které budou uloženy na generálním ředitelství pojišťovny, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, a v případě nalezení
vozidla zde budou k vyzvednutí.

V ............................................ dne............................................

.............................................................................
Klient

V ............................................ dne............................................

.............................................................................
Pojišťovna
(Razítko, jméno a příjmení likvidátora, osobní číslo)
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