
Příloha č. 1 - PROHLÁŠENÍ pojistníka 

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 

15 dnů od data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání 

smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: andcicx. a/nebo na e-mail 

katerina.kosikova@uniqa.cz. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, je označeno 

uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 

Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla 

dotčena sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude 

uveřejněna v registru smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto 

uveřejnění za porušení povinnosti mlčenlivosti dle § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data 

vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této 

smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo 

vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala. 

UNIQA a pojistník dále ujednávají, že v případě zrušení smlouvy od počátku z důvodu jejího 

neuveřejnění v registru smluv pojistníkem v zákonem stanovené lhůtě má UNIQA nárok na úhradu 

administrativních nákladů, které jí vzniknou v souvislosti se zpracováním smlouvy a její správou. 

Výše těchto nákladů se ujednává na 1 % z výše ročního pojistného. Pojistník se dále zavazuje k 

úhradě případné škody, která by UNIQA nad rámec ujednaných administrativních nákladů vznikla v 

důsledku porušení jeho povinnosti smlouvu uveřejnit v registru smluv. 

Obě strany výslovně prohlašují, že určenou výši administrativních nákladů považují za přiměřenou a 

odpovídající obchodním zvyklostem. 

Tato příloha je nedílnou součástí Dodatku č. 4 pojistné smlouvy č. 2033600398 a veškeré její změny 

mohou být provedeny výhradně po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou. 

Za UNIQA pojišťovnu, a.s. 
 
V Praze, dne 23.8.2019 
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odborný referent  ředitelka  
Zajištění, speciální rizika   Zajištění, speciální rizika 
a mezinárodní obchod   a mezinárodní obchod 

 

Za pojistníka: 
 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 3. 9. 2019  …………………………………………… 
  razítko a podpis pojistníka 


