FCE Credit, s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 IČ:
25615564
www.fordcredit.cz

Vinkulace pojistného plnění
Klient (dále jen "klient")
Jméno / Název:
Adresa / Sídlo:
RČ// IČ:

Kontakt:
Plátce DPH:

ano

ne

tímto oznamuje pojišťovně (dále jen "pojistitel")
Jméno pojišťovny:
Sídlo:
Pobočka:

IČ:

že uzavřel se společností FCE Credit, s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55034, IČ:
25615564 (dále jen "FCE"), leasingovou / úvěrovou smlouvu (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je poskytnutí finančního leasingu /
financování kupní ceny níže popsaného motorového vozidla (dále jen "vozidlo"):
Výrobce/Model/Typ:
Pořizovací cena bez DPH:

Kč

RZ:

VIN:

Doba trvání leasingu / úvěru: viz Smlouva a předávací protokol.
Klient tímto v souladu se Smlouvou bezúplatně postupuje společnosti FCE své pohledávky vůči pojistiteli, zejména svůj nárok na pojistné plnění (včetně práva na přiměřenou zálohu v
případě, že šetření nemůže být skončeno do jednoho měsíce poté, co se pojistitel dozvěděl o pojistné události), vyplývající z níže specifikované pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem
a klientem, kterou je vozidlo pojištěno.

1. Žádost o provedení vinkulace
Klient tímto žádá pojistitele o vinkulaci pojistného plnění z pojistné smlouvy č.
uzavřené mezi pojistitelem
, jejímž předmětem je
a klientem dne
pojištění vozidla za níže uvedených podmínek: Rozsah pojištění - plné havarijní pojištění (poškození, zničení, odcizení, živel), Územní platnost pojištění Evropa
Doba pojištění: od
do
Pojistná částka (ve výši pořizovací ceny):
Spoluúčast: (max. 10 %)
Současně dává klient pojistiteli příkaz, aby pojistitel po celou dobu trvání Smlouvy poskytoval případné pojistné plnění z uvedené pojistné
smlouvy v plné výši přímo společnosti FCE, a to na účet leasingové společnosti FCE vedený u Citibank, a.s., č. účtu: 2037930104/2600, neoznámí-li
společnost FCE pojistiteli písemně jiný účet.

V

, dne

klient (nájemce / zákazník)

2. Potvrzení o provedení vinkulace
Pojistitel tímto potvrzuje, že požadovaná vinkulace pojistného plnění z pojistné události podle pojistné smlouvy byla provedena. Dále se pojistitel
zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy:
1) v případě, že dojde k pojistné události, vyplatí pojistné plnění jinému subjektu než je společnost FCE pouze se souhlasem
společnosti FCE;
2) pojistné plnění poukáže na účet společnosti FCE vedený u Citibank, a. s., č. účtu: 2037930104/2600, popř. na jiný účet, který mu společnost FCE
písemně oznámí, přičemž číslo variabilního symbolu bude totožné s číslem Smlouvy;
3) bez prodlení písemně informuje FCE o jakékoliv pojistné události a vzniku nároku na pojistné plnění, jakož i o každém prodlení s platbou pojistného
nebo plněním jiné povinnosti ze strany klienta;
4) bez vědomí společnosti FCE neumožní změnit, omezit, vypovědět nebo ukončit pojistnou smlouvu nebo provést jinou
změnu pojistné smlouvy mající vliv na plnění;
5) nevypoví (ani jinak neukončí) pojistnou smlouvu dříve, než o této skutečnosti písemně informuje společnost FCE alespoň 14 dnů před zánikem
pojistného vztahu s klientem;
6) a poskytne společnosti FCE plnění ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako podle pojistné smlouvy i v případě,
že k události, která by za trvání pojistné smlouvy byla považována za pojistnou událost, dojde až po ukončení pojistné smlouvy, aniž by
pojistitel společnost FCE předem informoval v souladu s bodem 4) a/nebo 5) výše.
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, dne

pojišťovna

