
UNIQA
DODATEK Č. 10 K RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ 

O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1060512810

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
DIČ: CZ699003142
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 
Zastupuje: pan vedoucí oddělení cestovního pojištění

paní oddělení cestovního pojištění

(dále jen „pojistitel“)

a

Ústav experimentální botaniky AV ČR
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
IČ: 61389030
Veřejná výzkumná instituce
Zastupuje: osoba oprávněná dle zřizovací listiny

(dále jen „pojistník“)

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemné dohodě 
uzavírají tento dodatek č. 10 v tomto znění:

Předmětem dodatku č. 10 je:

a) Stanovení:

- pojistného období pro rok 2018-2019, které začíná 1.12. 2018 a končí 30. 11. 2019
- placení pojistného, které bude pojistníkem provedeno takto:
- do 1. 6. 2019 uhradí pojistník zálohu ve výši Kč 100.000,-
- do 30. 11. 2019 předloží pojistník přehled předepsané evidence za celé pojistné období, na jejímž základě 
provede pojistitel konečné vyúčtování. Toto vyúčtování bude splatné předaným platebním příkazem do 15 
dní ode dne převzetí. Případný přeplatek bude po odečtení nákladů zahrnut do zálohy na příští pojistné 
období nebo na žádost pojistníka vrácen.

V případě, že uvedené zálohy nebudou odpovídat skutečně uzavíranému počtu pojištění, mohou partneři 
dohodnout úpravu výše záloh, event, pojistitel může předepsat mimořádnou zálohu, pokud hlášené pojistné 
výrazně překročí uhrazenou zálohu.

b) Číslo účtu pro platby roku 2018-2019 7733909504/0600, nebo 1071001005/5500
Variabilní symbol pro platby roku 2018-2019 1060512810

c) Doplnění ustanovení čl. Vlil. Závěrečná ustanovení
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Ostatní podmínky smlouvy č. 1060512810 včetně dodatků č. 1-9 zůstávají beze změny. 
Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy č. 1060512810.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují 
svým podpisem.

Počátek platnosti tohoto dodatku: 1.12. 2018

Praha, dne: 17. 12. 2018 Praha 6 - Lysolaje, dne: 17. 12. 2018

zá pojistitele

ZČ: 77013066-Marsh, s.r. o.

za pojistníka
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