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UNIQA pojišťovna a. s. PŘIHLÁŠKA č. ……………….  (vyplní pojistitel) DO POJIŠTĚNÍ 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 
tel: +xxx xxx xxx xxx  
fax: +xxx xxx xxx xxx   
IČ: 492 40 480 Požadovaný počátek a konec pojištění: ……………….. - ……..………… 
 

Pojištění se sjednává pro následující rozsah pojištění (prosím, zaškrtněte):  
1) Transport předmětu pojištění  tam  
2) Transport předmětu pojištění  zpět  
3) Doba výstavy předmětu pojištění  od …………………… do …………………… 
4)  Pojištění z hřebíku na hřebík 

 

Pojistník: Správa Pražského hradu 

Příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  

119 08 Praha 1 – Hrad I. nádvoří č.p. 1 

IČ: 493 66 076 

 
Předmět pojištění – druh zásilky / název výstavy 
 

Stručný popis předmětů (obrazy, porcelán, sklo, keramika, 
apod.), případně odkaz na přílohu (objednávku) 

 

 
Pojištěná trasa z: 

 
Pojištěná trasa do: 

Použité dopravní prostředky  

Datum zahájení přepravy (příprava k balení, balení, 
apod).  

 

Datum ukončení přepravy   

Datum zahájení zpětné přepravy (příprava k balení, 
balení, apod). – pokud je požadována 

 

Datum ukončení zpětné přepravy – pokud je 
požadována 

 

Hodnota zásilky celkem v Kč: 
 
 
 

Maximální hodnota zásilky na jednom vozidle: 

Adresa místa výstavy: 
 

Pojištěný / Oprávněná osoba: 
Pojištění se sjednává ve prospěch:    
 
 

Zabezpečení výstavních prostor: viz rámcová pojistná smlouva 
 

 
Doložit Smlouvu o výpůjčce nebo podpis pojištěného níže! 
     

 
Požadován pojistný certifikát:    ano      ne         počet požadovaných originálů  …… ks 

 

 
UNIQA pojišťovna a. s.   
Evropská 136, 160 12 Praha 6   
tel: +xxx xxx xxx xxx  
fax: +xxx xxx xxx xxx   
IČ: 492 40 480 
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Prohlašuji, že všechny údaje jsem uvedl pravdivě a úplně. 
 
 
 
   ………………         ………………………… 
   datum                       žadatel / pojistník 
 

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem 
pojistníka uvedeného výše.  
 
 
 
 

   ………………         ………………………… 
   datum                 podpis pojištěného nahrazen 
            sjednanou Smlouvou 

 
Vyplní pojistitel: 
 
1 přeprava Sazba pojistného dle rámcové smlouvy ……….. ‰ 
Přeprava tam i zpět Sazba pojistného dle rámcové smlouvy ……….. ‰ 
 
Výstava 
Počet kalkulovaných měsíců : ……….. 
 
Sazba pojistného dle sazebníku ……….. ‰ Sazba pojistného za výstavu celkem  ……….. ‰ 
 
 
Sazba celkem za Přihlášku       ……….. ‰ 
 
Jednorázové pojistné : Kč  …………………….,- 
(minimální pojistné 1.000,- Kč) 
 
 
 
 

   ………………         ………………………… 
   datum                       pojistitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Smluvní strany dále sjednávají, že účinnost jednotlivých přihlášek do pojištění nastává s přihlédnutím k povinnostem 
stanoveným v zákoně o registru smluv. 
Smluvní strany sjednávají, že Pojistná smlouva a jednotlivé přihlášky do pojištění uzavřené na základě Pojistné smlouvy 
mohou být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněny v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákon č. 106/1999 
Sb. a zákon o registru smluv) a to v plném znění bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. Smluvní strany výslovně 
identifikují jako informaci, kterou nebudou zveřejňovat, pojistnou hodnotu jednotlivých předmětů, které jsou předmětem 
pojištění. Další informace a údaje, které nebudou předmětem zveřejnění a jejich neuveřejnění je v  souladu se zákonem, 
může každá smluvní strana písemně identifikovat v rámci jednotlivé přihlášky do pojištění. 
 

 


