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POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2734306296 

 

 
Pojištění : Pojistník : 
České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze 
FAKULTA STROJNÍ FAKULTA STROJNÍ  
Technická 4 Technická 4 
166 07 Praha 6 166 07 Praha 6 
IČ : 684 07 700 IČ : 684 07 700  
 
Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/05 se ujednává, že pojištění 
vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše 
pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli. 
 

 

Počátek pojištění: 23.12.2009 
Konec pojištění: 23.12.2010, s automatickým prodlužováním 
Změna platná od: 17.08.2018, dodatek 006, kterým se mění pojištění majetku 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 
 
1AY01 Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/06 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2  
1. Soubor vlastních budov na uvedených adresách Technická 4/1904, Praha 6 (656.000.000 Kč), 
Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 (373.000.000 Kč), Horská 4/2040, Praha 2 (109.000.000 Kč) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1,138.000.000 nová cena 20.000 
 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
2. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (výpočetní, kancelářská 
technika, strojní a přístrojové zařízení), soubor provozně technických přístrojů včetně mikroskopu, 
duálního zařízení na povrchové vrstvy a dalších přístrojů Inovačního centra diagnostiky a aplikace 
materiálů v Praze   na uvedených adresách 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
220.000.000 nová cena 1.000 
 
3. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (zařízení kanceláří a 
učeben) na uvedených adresách 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6  
4. Soubor věcí movitých vlastních insignie dle přílohy  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
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Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
5. Soubor movitých věcí cizích, včetně provozně technického zařízení, strojních a elektronických 
zařízení a jejich přislušenství na uvedených adresách 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Herbertov čp. 15, 382 73  Vyšší Brod  
6. Nemovitost na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
70.000.000 nová cena 5.000 
 
7. Soubor 9 ks dřevěných chat na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.700.000 nová cena 20.000 
 
8. Soubor movitých věcí vlastních (5.000.000 Kč), soubor výpočetní a kancelářské techniky 
(500.000), soubor nářadí včetně soustruhu (500.000 Kč) na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.000.000 nová cena 5.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/06  
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2  
1. Soubor vlastních budov na uvedených adresách Technická 4/1904, Praha 6 (656.000.000 Kč), 
Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 (373.000.000 Kč), Horská 4/2040, Praha 2 (109.000.000 Kč) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1,138.000.000 nová cena 20.000 
 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
2. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (výpočetní, kancelářská 
technika, strojní a přístrojové zařízení), soubor provozně technických přístrojů včetně mikroskopu, 
duálního zařízení na povrchové vrstvy a dalších přístrojů Inovačního centra diagnostiky a aplikace 
materiálů v Praze   na uvedených adresách 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
220.000.000 nová cena 5.000 
 
Místo pojištění : Herbertov čp. 15, 382 73  Vyšší Brod  
3. Nemovitost na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
70.000.000 nová cena 20.000 
 
4. Soubor movitých věcí vlastních (5.000.000 Kč), soubor výpočetní a kancelářské techniky 
(500.000), soubor nářadí včetně soustruhu (500.000 Kč) na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.000.000 nová cena 5.000 
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Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/06 se 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 350.000.000 Kč. Výše uvedené maximální limity 
plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1AY13 Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1,  odst. 2, písm.  f), VPP UCZ/Živ/06 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2  
1. Soubor vlastních budov na uvedených adresách Technická 4/1904, Praha 6 (656.000.000 Kč), 
Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 (373.000.000 Kč), Horská 4/2040, Praha 2 (109.000.000 Kč) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1,138.000.000 nová cena 200.000 
 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
2. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (výpočetní, kancelářská 
technika, strojní a přístrojové zařízení), soubor provozně technických přístrojů včetně mikroskopu, 
duálního zařízení na povrchové vrstvy a dalších přístrojů Inovačního centra diagnostiky a aplikace 
materiálů v Praze   na uvedených adresách 
- pojistná částka se navyšuje o 210.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 220.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
220.000.000 nová cena 5.000 
 
Místo pojištění : Herbertov čp. 15, 382 73  Vyšší Brod  
3. Nemovitost na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
70.000.000 nová cena 20.000 
 
4. Soubor movitých věcí vlastních (5.000.000 Kč), soubor výpočetní a kancelářské techniky 
(500.000), soubor nářadí včetně soustruhu (500.000 Kč) na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.000.000 nová cena 5.000 
 

Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/06 se 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč. Výše uvedené maximální limity 
plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho kalendářního roku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1BY02    Vodovodní škody -   v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/06 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2  
1. Soubor vlastních budov na uvedených adresách Technická 4/1904, Praha 6 (656.000.000 Kč), 
Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 (373.000.000 Kč), Horská 4/2040, Praha 2 (109.000.000 Kč) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1,138.000.000 nová cena 20.000 
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Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
2. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (výpočetní, kancelářská 
technika, strojní a přístrojové zařízení), soubor provozně technických přístrojů včetně mikroskopu, 
duálního zařízení na povrchové vrstvy a dalších přístrojů Inovačního centra diagnostiky a aplikace 
materiálů v Praze   na uvedených adresách 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
220.000.000 nová cena 1.000 
 
3. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (zařízení kanceláří a 
učeben) na uvedených adresách 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
4. Soubor movitých věcí cizích, včetně provozně technického zařízení, strojních a elektronických 
zařízení a jejich přislušenství na uvedených adresách 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Herbertov čp. 15, 382 73  Vyšší Brod  
5. Nemovitost na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
70.000.000 nová cena 1.000 
 
6. Soubor movitých věcí vlastních (5.000.000 Kč), soubor výpočetní a kancelářské techniky 
(500.000), soubor nářadí včetně soustruhu (500.000 Kč) na uvedené adrese 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.000.000 nová cena 1.000 
 

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/06 se sjednává 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 350.000.000 Kč. . Výše uvedené maximální limity plnění 
platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1EY05 Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,  
 písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/06 a DPP LIM/05 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
1. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (výpočetní, kancelářská 
technika, strojní a přístrojové zařízení), soubor provozně technických přístrojů včetně mikroskopu, 
duálního zařízení na povrchové vrstvy a dalších přístrojů Inovačního centra diagnostiky a aplikace 
materiálů v Praze na uvedených adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 nová cena 5.000 
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2. Soubor stavebních součástí a zábranných prostředků pojištěných nemovitostí na uvedených 
adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6  
3. Soubor věcí movitých vlastních insignie dle přílohy  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Herbertov čp. 15, 382 73  Vyšší Brod  
4. Soubor stavebních součástí a zábranných prostředků pojištěných nemovitostí na uvedených 
adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1DY02 Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/06 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
1. Soubor vlastního provozně-technického zařízení a ostatních věcí movitých (výpočetní, kancelářská 
technika, strojní a přístrojové zařízení), soubor provozně technických přístrojů včetně mikroskopu, 
duálního zařízení na povrchové vrstvy a dalších přístrojů Inovačního centra diagnostiky a aplikace 
materiálů v Praze na uvedených adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 5.000 
 
2. Soubor stavebních součástí a zábranných prostředků pojištěných nemovitostí na uvedených 
adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6  
3. Soubor věcí movitých vlastních insignie dle přílohy  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 
Místo pojištění : Herbertov čp. 15, 382 73  Vyšší Brod  
4. Soubor stavebních součástí a zábranných prostředků pojištěných nemovitostí na uvedených 
adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1FZ01 Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/06 
- pojištění se vztahuje i na elektronické části strojů dle UCZ/Ele/06 

 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
1. Soubor stacionárních strojů na uvedených adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10% z poj.plnění, min. 5.000 
 
Místo pojištění : území ČR  
2. Soubor mobilních strojů na uvedených adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10% z poj.plnění, min. 5.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/06 
Místo pojištění : Technická 4/1904, Praha 6 , Karlovo náměstí 13/307, Praha 2 , Horská 4/2040, Praha 2, 
Přílepská 1920, Roztoky u Prahy  
1. Soubor stacionárních strojů na uvedených adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10% z poj.plnění, min. 5.000 
 
Místo pojištění : území ČR  
1. Soubor mobilních strojů na uvedených adresách, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10% z poj.plnění, min. 5.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1HH01 Pojištění odpovědnosti za škodu 
 - včetně odpovědnosti z vlastnictví pojištěných nemovitostí   
 
Základní pojištění – v rozsahu čl.1, VPP UCZ/Odp/07 – zvláštní část – (dále jen „VPP UCZ/Odp/07“) 
Pojistná částka v Kč  10.000.000 
Spoluúčast v Kč  1.000 
Roční pojistné v Kč   
 
Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem 
Limit plnění v Kč  10.000.000 
Spoluúčast v Kč  1.000 
Roční pojistné v Kč  zahrnuto v pojistném za základní pojištění 
 
Odpovědnost za finanční škodu (04) 
Limit plnění v Kč  8.000.000 
Spoluúčast v Kč  1.000 
Roční pojistné v Kč   
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Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) 
Limit plnění v Kč  1.000.000 
Spoluúčast v Kč  1.000 
Roční pojistné v Kč   
 
Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)  
Smluvní ujednání  
Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/07 se ujednává, že se pojištění vztahuje  
i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.  
Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich,  
na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením 
nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo tím koho ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje  
na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním. 
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody vzniklé chybnou obsluhou, ale jen  
za předpokladu, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, 
resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci. 
Limit plnění v Kč  10.000.000 
Spoluúčast v Kč  1.000 
Roční pojistné v Kč   
 
Pojištění se sjednává pro všechna rizika s územní platností Česká republika. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Celkové roční pojistné 
 
 

Živelní pojištění:  
 
 

Vandalismus:  
 
 

Odcizení:  
 
 

Strojní pojištění:  
 

 

Elektronika:  
 
 

Odpovědnost za škodu:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Společná a závěrečná ustanovení 
 
Roční pojistné:  
Obchodní sleva: 10% 
Sleva za příznivý škodní průběh:10% 
Slevy celkem: 20% 
Roční pojistné po slevě:  
Způsob placení:  ročně  
Splátka pojistného:  
 
Alikvotní pojistné za období 17.08. – 23.12.2018 činí  a je splatné k 10.09.2018. 
 
Splatnost pojistného: 23.12.každého roku  
 
Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 
 
▪   Ujednává se, že pojištěné věci, které má pojištěný v nájmu a které užívá na základě  
leasingových smluv, jsou v případě převodu na pojištěného automaticky pojištěny. 
 
▪   Inflační doložka: Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období  
k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10%. 
 
 

Způsob likvidace pojistných událostí: 
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který 
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání 
uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 
 
Dodatek k pojistné smlouvě obsahuje 9 listů, příloha se nemění. 
V Praze, dne 16. 08. 2018 
 
 
      ............................................................……………………….  

     

           
             
         

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a 

srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních 

údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných 

podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému 

pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli 

nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem 

srozuměn/a. 
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     Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí 

osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této 

smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v 

článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující 

informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným 

vhodným způsobem. 

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel 

příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 

277/2009 Sb. v platném znění. 

Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal níže uvedené 

dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 

 Informace o zpracování osobních údajů 

 Pojistné podmínky: 

 

UCZ/14  UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Str/14 UCZ/Ele/14 

UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14   

 

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

pojistníka uvedeného výše. 

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 

„povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2733321991 (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“). 

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA 

pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne. 

 

 
 

 

 

 
V ....................., dne .......................                               ............................................................... 
                                podpis pojistníka 
Pojištěno prostřednictvím: Česká asistenční spol. s r.o. 
Zpracoval:  




