
UNIQA
Rámcová pojistná smlouva

Číslo: 4413167734

UNIQA pojišťovna, a.s.
se sídlem: Evropská 136, 760 12 Praha 6
iČ: 49240480
zastoupená: Ivana Šedivá, MARSH, s r o.
bankovní spojení: Raíffeisenbank 1071001005/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012

(dále Jen ‚Pojistitel“)

a

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i
se sídlem: Fríčova 1, 251 65 Ondřejov
lČ: 67985815
zastoupená Ing. Richard Plaček
bankovní spojení:

Veřejná výzkumná instituce
(dále jen ‚Pojistník‘)

- uzavírají tímto -.

podle zákona Č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, tuto Pojistnou smlouvu.
Součástí Pojístné smlouvy jsou přílohy:

= Aktuální nastavení podmínek flotily,
- Všeobecné pojistné podmínky obecná Část UCZ/05“,
- Všeobecné pojistné podmínky zvláštní Část - pojištění odpovědnosti za Škodu

provozem vozidla „ UCZÍPOVIO8‘,
- VŠeobecné pojistně podmínky zvláštní část - KASKO „UCZIKas/08‘,
- Všeobecné pojistně podmínky zvláštní část - Vozidla „UCZNoz/08“,
- Doplňkové pojistné podmínky k pojištění UCZNozÍO8 - ‚DPPNOZ/SKLN09,
- Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část - Strojní pojištění „UCZ/StrVozIO6“
- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění Asistence vozidel „U CZ/As/iQ“
- Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část — pojištění právní ochrany
„DAS/UCZIZČ/09“, speciální Část „ DAS/UCZN/09, DASIUCZ1ŘIO9‘,
smluvní ujednání DASIUCZN/SU/09

- Č. 10- Identifikace účastnika obchodu
- Č. 11 — Seznam vozidel vzatých do pojištěni od 06.06.2010

prostřednictvím makléřské společnosti MARSH, s,r.o. lČ: 45306541, získatelské číslo: 70013012

dále jen Makléř (Získatel)

Článek I
Definice pojmů

Pro účely této smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:
Pojistitelem — UNIQA pojišt‘ovna, a.s.
Pojistníkem - shora uvedená společnost
Pojištěným — vlastník a užívatel pojíštěného vozidla
Získatel — osoba pověřená Pojistitelem k uzavírání pojistných smluv

114 96.2010

- č_l
- č,2
- Č.3
způsobenou
- Č.4
- Č5
- č.6
- Č,7
- č,8
- č.9

‘ ‘



Článek 2
Obecná ustanovení

7 Předmětem této smlouvy je pojištění souboru motorových a přípojných vozidel, pokud jejich zařazení do
pojištění bylo Pojistníkem nahlášeno Pojistiteli.

2. Na každé vozídlo zařazované do pojištění je vypracován Evidenční list vozidla sloužící pro přihlášení vozidla
do pojištění (dále jen ELy). ELV podepisuje pojistník (navrhovatel) a zástupce pojistitele. Každý ELV je
číslován samostatně

3. Pojistník je povinen prokazatelně zajistit seznámeni pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy a
příslušnými pojistnými podmínkami.

4. Zařazení vozidel do pojištění bude realizováno Ziskatelem prostřednictvím internetové aplikace Pojistitele
(Auto Volnost). Internetová aplikace obsahuje vždy aktuální sazebníky a podmínky přijetí do pojištěni Za
aktuální nastaveni aplikace zodpovídá Pojistitel. Pojistník zodpovídá za správnost údajů uvedených na ELy.

5. Bod 4 tohoto článku se nevztahuje na vozidla pojištěná od 06.06.2010. Vozidla pojištěná od tohoto data jsou
uvedena v příloze číslo 11, která je nedílnou součásti této rámcové pojistné smlouvy.

Článek 3
Rozsah pojištění, platnost pojištění

1. Podle této smlouvy se uzavírá

a) pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou provozem vozidla (dále Jen PO‘J) v rozsahu uvedeném
ve VPP UCZIO5 UCZIPOVIO8 a UCZNozÍO8

b) havarijní pojištěni (dále jen KASKO) v rozsahu uvedeném ve VPP UCZIO5, UCZIKas/08, UCZNoz/08 ve
variantě pojištění ‚KASKO Komplet, tj. pojištění všech rizik vyjmenovaných v či. I VPP UCZJKas/08, a
to v souladu s Či. 4, odst. 3 VPP UCZÍKas/08 na novou cenu,

c) pojištění doplňkových produktů v rozsahu uvedeném ve VPP UCZ/05, UCZIKas/08, UCZNozIO8, -

DPPNOZISKLNO9

r

d) strojní pojištěni v rozsahu uvedeném ve VPP UCZ/StrVoz/06

e) v rámci každého pojištění KASKO nebo POVje bezplatně poskytována základní Asistence UNIQA

f) pojištěni právní ochrany v rozsahu uvedeném ve VPP DASIUCZ!ZČí09, DAS/UCZN/09,
DAS/UCZJI/09, DAS/UCZN/SU/09

2. Počátek pojištěni konkrétního vozidla je uveden spolu s ostatními údaji o vozidle a rozsahu pojištěni na
konkrétním ELy.

3. Počátek pojištěni KASKO resp. SKLA je v případě pojištěni ojetého vozidla nejdříve k datu provedení
prohlídky vozidla Pojistitelem nebo společností CEBIA na základě klientského kuponu. Pro prováděni
prohlídek vozidel Pojistitelem lze použít pouze služeb VINFOTO nebo VINTEST PLUS (viz. Čl. 6).

4. Konec pojištění pro jednotlivé pojištěná vozidla je shodný s koncem této pojistné smlouvy.

5. Pro další způsoby ukončení pojištěni platí příslušné VPP.

Článek 4
Pojistné částky, spoluúčast, zabezpečení vozidla

1. Limity plněni pro ROV pro Škody na majetku (včetně ušlého zisku) a Škody na zdraví a pojistně částky pro
jednotlivé produkty jsou uvedeny na ELV pro každé pojišt‘ované vozidlo zvlášť.

2. V ELVje rovněž uvedena výše spoluúčasti a zabezpečení pro každé jednotlivé vozidlo.

Článek 5
Hlášení pojištění, hlášení pojistných událostí

1. Pojistník nebo Jim pověřená osoba přihlašuje vozidlo do pojištění podle této smlouvy na základě písemného
ELV prostfednicMm Získatele. Požadavek na změny či ukončení pojištění vozidla Pojistník hlásí pomoci
Změnového lístku též písemně prostřednictvím Získatele. Pojistník je také oprávněn zaslat písemně žádost
o ukončení pojištění přímo na adresu Pojistitele uvedenou shora.
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2. Úkony dle odst. I tohoto Čánku je Pojistník povinen bezprostředně předat Pojistiteli a Pojistitel je povinen
zajistit jejich zpracováni.

3. Vznik pojistné události hlásí Pojistník nebo jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu:

• písemně na příslušném tiskopise na adrese uvedené shora

• telefonicky na bezplatné telefonní lince 800 120 020.

4. V případě, že vznik pojistné události nahlásí Pojistiteli přímo Pojištěný, zavazuje se Pojistitel předat tuto
informaci Pojistníkovi.

Článek 6
Pojistné, placení pojistného, pojistné plnění

1. Výše tarifního pojistného se řídí aktuálními tarify Pojistitele, které jsou uvedeny v příloze Č. 1. Výše
pojistného včetně případných slev a přirážek je uvedena na jednotlivých ELV vždy pro každé vozidlo a
produkt zvlášť.

2. Výše pojistného vypočtená pro ROV I KASKO bude upravovaná obchodní slevou/přirážkou, jejiž výše je
uvedena v příloze Č. 1.

3. Pojistné POV I KASKO bude upravováno systémem Bonus / Malus podle přílohy č. 1.

4. Splátky pojistného jsou splatné dopředu ve frekvenci placení (ročně, pololetně, Čtvrtletně, měsíčně) uvedené
v příloze či. Přirážka za podroČní placení je účtovaná jen, je-li tak uvedeno v příloze Č. 1.

5. Pojistné za soubor pojištěných vozidel je hrazeno Pojistníkem na základě vyúčtováni Pojistitele. Vyúčtování
zasílané Pojistitelem 1 x měsíčně bude obsahovat veškeré úkony Pojistníka plynoucí z Čl. 5, odst. 1

6. Období první splátky pojistného za předmětné pojištění resp. produkt je ohraničeno
a) na počátku splátky datem počátku pojištěni příslušného vozidla předmětným pojistným produktem,
b) na konci splátky dnem a měsícem splatnosti této smlouvy, nebyl-li datum konce pojištění předmětného

vozidla a produktu požadováno dříve. Datum splatnosti této pojistné smlouvy je určeno datem počátku
uvedeným v Čl. 8. odst. 1 a frekvenci placení této smlouvy.

7. Pojistitel předává Pojistníkovi jako přílohu k vyúčtováni přehled pojistného dle pojištěných vozidel s čísly
individuálních pojistek (uvedených na ELV) včetně vyúčtováni.

8. Pojistné bude Pojistník hradit na účet pověřeného Makléře fZískatele) číslo účtu: 2049900404/2600, který
nezbytně po přijeti této platby uhradí pojistné na účet Pojistitele vedený u Raíffeisenbank a.s., číslo účtu:
1071001005/5500 pod variabilním symbolem shodným s Číslem této smlouvy.

9. Pojistné plnění náleží pojištěnému, pokud není ujednáno jinak.

Článek 7
Zvláštní ujednání

1. Současně s podpisem ELV na pojištěn I konkrétního vozidla obdrží Pojistník prostřednictvím Ziskatele
zelenou kartu a soubor dokumentů vytvořených Pojistitelem pro účely hlášení škodní události Cv deskách
formátu A5). Pojistník se zavazuje při předčasném ukončení POV předat prostřednictvím Získatele Pojistiteli
platnou Zelenou kartu.

2. V případě, že dojde k prodlouženi rámcové pojistné smlouvy v souladu s Čl. 8 (a tím současně i k
prodloužení jednotlivě pojištěných vozidel) o další pojístné období, zajišťuje v těchto případech pojištěným
zelenou kartu na další pojistné období Pojistitel.

3. Pojistitel se zavazuje, kromě povinností vyplývající z této smlouvy a z VPP, pravidelně aktualizovat a zasílat
na adresu Pojistníka Zelené karty, aby byly k dispozici platné po celou dobu pojištění.

4. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanoveni z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména
přijmout taková opatřeni, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničeni Či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracováni, jakož i kjinému zneužití osobních údajů; tato povinnost platí i po ukončeni zpracováni osobních
údajů.

5. Smluvni strany jsou povinny zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizaČni opatření
k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.
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6. V rámci automatizovaného zpracováni osobních údajů jsou smluvní strany povinny m.j. zajistit, aby systémy
pro automatizované zpracováni osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby; zabránit neoprávněnému
přístupu k datovým nosičům a zajistit další povinností vyplývající z uvedeného zákona.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná smlouva se sjednává na dobu jednoho roku počínaje dnem 07.06.2070. Tato doba je zároveř
pojistným obdobím. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje na dobu dalšího roku, pokud jedna ze
smluvních stran této smlouvy nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději 6 týdnů před uptynutfm
pojistného období, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem.

2. Ukončením této smlouvy se ukončuje i pojištění pro jednotlivě pojištěná vozidla. Ukončením pojištěni
jednotlivě pojištěného vozidla nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemně a podepsány smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednáni podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevyhovujících podmínek.

5. Tato pojistná smlouva obsahuje 4 strany textu plus přílohy a je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno
obdrží Pojistník, jedno Makléř ( Získatel ) ajedno bude uloženou Pojistitele.

Ä/l,
V Prze dne .

ľ] P AtonmlckyustavAV ČR, yv!

Ing. íichard Plaček 251 65 Ondřejov

‚Ý IČO: 67985815, tel. 323 620 266

V Praze dne 02 06 2010
MARSH, s.r.o. . Ivana Šedivá

r UNIQA pojíš ovna,a,
Odbor mak‘éřské s‘užby
Evropská 136, 160 12 Praha 6UNIOA Č; 49240480
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Slav ke dni: 2.6.2010

Příloha č.1 - Aktuální nastavení podmínek flotily k pojistné smlouvě

Číslo: 4413167734

Zvláštní ujednání

výjimka-bez nutnosti prohlidky čelního skla

Výjimka-bez nutnosti prohlídky vozidla

Bez slevy
Sleva za stáři 4%
Sleva za stáři 6%

Pov

BonusiMalus POV

Limity plněni POV

Prodejní sleva POV

SafeLine - sleva za počet km/rok

Bez systému Bonus/Malus

POV FIX 50/60

Obchodni sleva 65%

SaíeLine - 0%
Sleva 25% - do 6.000 km tSkupina 1)
Sleva 20% - do 12.000 km (Skupina II)
Sleva 15% - do 16.000 km (Skupina III)
Sleva 10% - do 20000 km (Skupina IV)

Žádná

Sleva za stáří vozidla POV

KASKO

Bonus/Malus KASKO

Bez systému

Druh pojištěni KASKO

Kompletní pojištění

Mimořádný Bonus KASKO

Bez mimořádného Bonusu

Prodejní sleva KASKO

Obchodní sleva 60%

SafeLine - sleva za počet km/rok

SafeLine - 0%
Sleva 25% - do 6.000 km (Skupina 1)
Sleva 20% -do 12.000 km (Skupina II)
Sleva 15% - do 16.000 km (Skupina III)
Sleva 10% - do 20.000 km (Skupina IV)

Sleva z KASKO za kombinaci POV a KASKO

Bez slevy
Sleva 10% z KASKO za kombinaci POV+KASKO

Sleva za sezónní pojištění

Bez slevy
Bez slevy

Sleva za služby

Bez slevy

Sleva za stáři vozidla KASKO
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Sleva za stáří 10%

Spoluúčast

5% z pojistného plněni minimálně 1% z pojistné Částky
5% z pojistného plněni minimálně 0,5% z pojistné částky
5% z pojistného plnění minimálně 1.000 Kč
5% z pojistného plněni minimálně 5.000 Kč

z pojistného plnění minimálně 10.000 Kč
10% z pojistného plněni minimálně 2% z pojistné částky
10% z pojistného plněni minimálně 1% z pojistně částky
10% z pojistného plněni minimálně 5.000 KČ
10% z pojistného plněni minimálně 10.000 Kč
10% z pojistného plněni minimálně 20.000 Kč

Doplňková pouštěni

Asistenční služby

Asistence UNIQA (ČR i zahraničí)
Rozšířená asistence UNIQA (ČR i zahraničí)

Baliček

Bez připojištění
Připojištěni baliček Sedadla + Zavazadla

Čelní sklo - FIXIEKONQM

Bez pojištěnt
Čelni sklo FIX. Pojistná Částka 4.000 KČ
Čelní sklo FIX. Pojistná Částka 10.000 KČ
Čelní sklo FIX. Pojistná Částka 20.000 Kč
Čelní sklo FIX. Pojistná Částka 30.000 KČ
Četní sklo FIX. Pojistná částka 40.000 Kč
Čelní sklo FIX. Pojistná částka 50.000 KČ

Náhradni vozidlo

Bez připojištění

Právní ochrana D.A.S.

Bez připojištěni

Sedadla

Jen ridic Motocykly
Jen ridiČ Osobni automobily
Jen řidič Nákladní automobily
Jen řidič Traktory
Jen řidič pracovní stroje
Paušální systém Motocykly
Paušální systém Osobní automobily
Paušální systém Nákladní automobily
Paušální systém Traktory
Paušální systém pracovní stroje

Skla STANDARD

Bez připojištění
Čelní sklo (nová vozidla)
Čelní sklo (s KASKO)
Všechna skla (nová vozidla)
Všechna skla

Strojní pojištění

Bez připojištění

Zavazadla

Bez připojištěni
Zavazadla - pojistná Čáslka 5 000 KČ
Zavazadla - pojistná částka 15 000 Kč
Zavazadla - pojistná částka 30 000 Kč
Zavazadla - pojistná částka 45 000 Kč
Zavazadla plus - pojistná částka 5 000 Kč
Zavazadla plus - pojistná částka 15000 Kč
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Zavazadla plus - pojistná Částka 30 000 KČ

Dalsí parametry

Doba pojištění

I rok a více

Druh vozidla

Motocykl
Osobní automobil
Užitkově
Terénní
Nákladní automobil
Přivěs
Návěs
Traktor
Tříkolka do 750kg
Tříkolka nad 750kg
Pracovní stroj
Vysokozdvižný vozík

Použití vozidla

Běžné použiti - podnikatel
Vozidlo na leasing - podnikatel

SateLine

SafeLine - NE

Segmentace

Bez segmentace

Splátky pojistného

RoČnI

Typ platby -

Ban1Vn1m převodem
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