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Centrum experimentálního divad, RČ/IČ: 00400921, ADRESA: Zelný trh 9, 60200 Brno 2 TEL.: 737919452

Stav: Firma

Pojistník

Koresp. adresa Centrum experimentálního divad, RČ/IČ: 00400921, ADRESA: Zelný trh 9, 60200 Brno 2 TEL.: 737919452

Provozovatel Centrum experimentálního divad, RČ/IČ: 00400921, ADRESA: Zelný trh 9, 60200 Brno 2 TEL.: 737919452

Centrum experimentálního divad, RČ/IČ: 00400921, ADRESA: Zelný trh 9, 60200 Brno 2 TEL.: 737919452Vlastník vozu

Centrum experimentálního divad, RČ/IČ: 00400921, ADRESA: Zelný trh 9, 60200 Brno 2 TEL.: 737919452Oprávněná osoba *

*) Platí pouze pro pojištění vozidla a jeho součástí (KASKO, Skla apod.). 

Údaje o vozidle

 2 6 500 60 000

Druh, Tovární značka

Celková hmotnost v kgRok výroby Ujeto km Míst k sezení 2015

Číslo VTP RZ (SPZ) VIN (č.karoserie) Použití

Nákladní automobil, RENAULT D 150 D 150.6.5 4X2                                  

D, 2953ccm, 110kWMotor - palivo, zdvihový objem, výkon

Běžné použití - podnikatelUG336306 VF6NSTG40F24526281BI1961

Nové vozidlo NE  Číslo faktury IČ dealeraPojištěno na cenu s DPH

Zabezpečení vozidla Bez zabezpečení

V případě odlišného použití vozidla dle UCZ/VOZ oproti způsobu použití uvedeného na návrhu smlouvy je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění až o 70%. 

Údaje o pojistné smlouvě

Navrhovaný počátek Automatické prodlužování ANO1.9.2018   0:00 1.9.2019 Počátek pojištění je uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášť.Datum výročí

Vinkulace KASKO NE Číslo leasingové smlouvy Vinkulant:    

Povinné ručení

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Voz/17 a UCZ/POV/17

POV SUPER 100 mil. Kč při újmách na zdraví, 100 mil. Kč při škodách na majetku Dohodnuté pojistné  11 385 Kč1.9.2018Počátek pojištění

Systém bonus, malus ANO Výše bonusu 50 %

Z uhrazeného pojistného za povinné ručení jsme na základě ustanovení § 23a odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3%  do Fondu zábrany 

škod České kanceláře pojistitelů. Prostředky tohoto fondu slouží k zábraně škod vznikajících provozem vozidel, zejména k úhradě nákladů na pořízení techniky, věcných prostředků a technologií 

hasičského záchranného sboru.

Havarijní pojištění

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Kas/17 a UCZ/Voz/17 Počátek pojištění *shodný s datem prohlídky VINFOTO / VINTEST Plus

Dohodnuté pojistné  10 381

Systém bonus, malus ANO Výše bonusu 50 %

Spoluúčast

Limit oprav

 1 240 000

5% z pojistného plnění minimálně 5.000 Kč

Servis v ČR

KASKO KOMPLET Kč

Kč

Pojistná částka

Skla STANDARD

Řídí se: UCZ/15, UCZ/Kas/17 a UCZ/Voz/17 *shodný s datem prohlídky VINFOTO / VINTEST PlusPočátek pojištění

Kč 3 288Dohodnuté pojistnéPojištění všech skel se spoluúčastí 500 Kč

Asistenční služby

01.09.2018Řídí se: UCZ/As-B/17 Počátek pojištění

Kč 2 900Dohodnuté pojistnéKomfort asistence (ČR i zahraničí)

Zavazadla

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Náhradní vozidlo

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Strojní pojištění

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Pojištění ráfků

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Sedadla

KčDohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

MeteoUniqa

Kč 0Dohodnuté pojistnéNebylo sjednáno

Splatnost pojistného a způsob splácení Bankovním převodem, Roční

Číslo účtu klienta

První splátka pojistného neuhrazena

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištění uvedené na tomto návrhu

   Celkem roční pojistné Kč 27 954

Koeficient způsobu placení  1,000 

Výsledná výše pojistné splátky  27 954 Kč

Zvláštní ujednání Mimořádný Bonus KASKO bez nutnosti doložení, První pojistná událost z POV bez vlivu na B/M - řídí se VPP UCZ/POV, Sleva 15% za shodu 

pojistníka s vlastníkem je podmíněna prokázáním skutečnosti, že pojistník je shodný s vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v 

technickém průkazu.

 *) Pojistník je povinen k pojištění KASKO, SKLA zajistit provedení prohlídky VINFOTO/VINTEST Plus (viz klientský kupón) nejpozději k datu počátku smlouvy; počátek produktu KASKO, 

SKLA je shodný se dnem provedení prohlídky (protokol prohlídky se stává součástí návrhu). Do doby provedení prohlídky platí čl.6 VPP UCZ/Voz/15.
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Převzal jsem zelenou kartu.

V dohodnutém pojistném je zohledněn způsob použití vozidla, varianta pojištění, a další individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčasti, limit oprav apod.

Předběžné pojištění: Pojistitel poskytuje dle čl. 4, odst. 4.7 VPP UCZ/15 předběžné pojištění v rozsahu uvedeném v tomto návrhu.

Prohlášení pojistníka:

Prohlašuji, že jsem převzal/a, byl/a seznámen/a a souhlasím s tímto návrhem a výše uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP). Ve smyslu těchto podmínek 

žádám o uzavření pojištění vozidla v rozsahu uvedených pojištění. Beru na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až 

o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/15. 

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 informačního listu pro sjednávané pojištění , 

který jsem převzal, jakož i s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že tento návrh 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.

Beru na vědomí, že UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé resp. další zpracovatelé, jejichž seznam je uveden na stránkách www .uniqa.cz/osobni-udaje zpracovávají ve 

smyslu nařízení 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 ), mé osobní údaje v této smlouvě stanoveném rozsahu v rámci činnosti v 

pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu . 

Zpracování mých osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné pro splnění této smlouvy. 

Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví a při poskytování služeb v rámci 

koncernu UNIQA.

Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech vyplývajících ze zpracování mých osobních údajů, o předání mých osobních údajů do třetích zemí , 

o povinnosti osobní údaje poskytnout v souvislosti se zákonnými nebo smluvními požadavky, jakož i o dalších relevantních skutečnostech obsažených v samostatné listině 

označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“, jejíž jedno vyhotovení jsem osobně převzal před poskytnutím společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. svých osobních 

údajů za účelem sjednání této smlouvy.

Prohlašuji, že jsem řádně informoval pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a 

plněním této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě, dále o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v čl. 13, resp. čl. 14 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem.

Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tedy že návrh pojistné smlouvy č. 4019264468 nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto 

nepravdivého prohlášení vznikne.

Jsou-li pojistník a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo 

osoba odlišná od pojistníka i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

Prohlášení o stavu vozidla:

Pojistník je povinen k pojištění KASKO, SKLA zajistit provedení prohlídky VINFOTO/VINTEST Plus (viz klientský kupón) nejpozději k datu počátku smlouvy; počátek produktu KASKO, 

SKLA je shodný se dnem provedení prohlídky (protokol prohlídky se stává součástí návrhu). Do doby provedení prohlídky platí čl. 6 VPP UCZ/Voz/15.

Číslo ZPK: 992110345253

Číslo pojišťovacího zprostředkovatele:

Jméno:

podpis

76013254

Bc. Miroslav Kycl - BRNO, tel.:

podpis pojistníka

Centrum experimentálního divad

podpis provozovatele

Centrum experimentálního divad

/uniqasign {Bc._Miroslav_Kycl_-_BRNO 1 0 5 216 -40 10}

/uniqasign {Centrum_experimentálního_divad 1 0 5 139 -54 30}  0

Za pojistitele převzal:

Datum a hodina:

Datum a čas založení návrhu:

17.08.2018 8:08

Je-li provozovatel současně pojistníkem, 

nepodepisuje se.
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opravňuje ke zvýhodněnému provedení služeb Cebia, spol. s r.o.

RENAULT D 150 D 150.6.5 4X2

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (výrobní číslo karoserie): V F 6 N S T G 4 0 F 2 4 5 2 2 86
Pokyny

Tento Klientský kupon slouží jako doklad pro provedení níže uvedených služeb u  Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen APC). 

Seznam příslušných APC tvoří přílohu tohoto Klientského kuponu.

Pro samotnou realizaci požadovaných služeb Vám doporučujeme následující postup:

-      v přiloženém přehledu APC vyhledejte pro Vás nejdostupnější pracoviště (aktuální seznam naleznete na  

http://www.cebia.cz/apc),

- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení služeb,

- v APC předložte tento Klientský kupon společně s velkým technickým průkazem.

Objednávka

Tento Klientský kupon byl vydán Cebia, spol. s r.o. na základě uzavření pojistné smlouvy číslo 4019264468 u UNIQA 

pojišťovny, a.s., kde se klient zavázal k provedení níže označených služeb. Neprovedení vyžadovaných služeb má vážné 

dopady na pojistné krytí, viz pojistná smlouva / podmínky pojištění. Cebia, spol. s r.o. informuje pojišťovnu o včasném 

provedení předepsaných služeb v APC.

Služby Cebia, spol. s r.o.

V závislosti na pojistných podmínkách  pojišťovny, je tento Klientský kupon určen pro provedení služeb za následujících 

finančních podmínek:

Služby

Cebia, spol. s r.o.

Cena služby

(klient hradí v APC)
Status služby

*

£

£
T
£

Bezplatné provedení **

 

850 Kč

Povinná dokumentace

Doporučené zabezpečení

Za provedení služby UNIQA započítává

slevu až 5% z kompletního KASKO pojištění

SBZ OCIS

EUROVIN OCIS

VINFOTO

VINTEST PLUS

* Statut služby je dán pojistnými podmínkami pro pojištění vozidla, případně objednávkou klienta.

· Doporučené zabezpečení - značení skel vozidla s garantovanou slevou 50%. Provedením ušetříte 850,- Kč

· Povinné zabezpečení - značení skel vozidla jako povinné zabezpečení v rámci sjednáných podmínek pojištění.

· Povinná dokumentace - fotodokumentace stavu  vozidla hrazená pojistitelem  jako součást podmínek pro pojištění vozidla.

· Povinné prověření - prověření původnosti identifikátorů vozidla hrazené pojistitelem jako součást podmínek pro pojištění vozidla.

Cena za službu VINFOTO - dle platného ceníku Cebia, spol. s r.o. činí 2000 Kč bez DPH

Nedílnou součástí Klientského kuponu je seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia

SBZ OCIS / EUROVIN OCIS - značení skel automobilu se současnou registrací údajů vozidla do mezinárodního informačního Systému OCIS. Po 

přistavení vozidla provede APC odborné označení šesti skel vozidla kódem SBZ / EUROVIN, dále vylepení dvou etiket OCIS a vystaví 

OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do mezinárodního informačního Systému OCIS, včetně identifikační karty OCIS.

VINFOTO / VINFOTO PLUS - fotodokumentace vozidla, klasifikace poškození vozidla. APC přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla 

pomocí digitální fotografie a současně klasifikuje automobil do pěti skupin podle stop jeho poškození.

VINTEST PLUS - prověření původnosti  identifikátorů  vozidla  systémem VINTEST. Cílem je zjištění a potvrzení originality údajů výrobce , 

včetně kontroly  viditelných i skrytých identifikačních znaků vozidla a kontrola, zda údaje uvedené v  dokladech k vozidlu odpovídají údajům na  

vozidle.

APC provádí pouze označené (zakřížkované) služby,  dle metodik a postupů vydaných Cebia, spol. s r.o.

Popis služeb

Náklady na provedení VINFOTO jdou k tíži pojistitele. Dle platného ceníku Cebia, spol. s r.o. činí 2000,- Kč bez DPH a budou 

klientovi účtovány jen v případě, že vozidlo je po provedení prohlídky pojištěno dobu kratší než 10 měsíců (viz. čl. 6, bod 7 

VPP UCZ/Voz/15). V takovémto případě bude pohledávka pojistitele za klientem postoupena společnosti Cebia k vymáhání.

**

Podpis klientaIng. Lucie Urválková

místopředsedkyně představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.

předseda představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

Datum vydání: 25.10.2018

76013254Číslo zprostředkovatele:

Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00  Praha 4, tel.:+420 222 207 207, 222 207 222, fax +420 222 207 107

E-mail: cebia@cebia.cz, http://www.cebia.cz



UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsaná u Městského soudu v Praze,

oddíl B, č. vložky 2012

Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Tel.: +420 488 125 125

INFORMAČNÍ 

LISTPojištění vozidel

Tento informační list je součástí návrhu č. 4019264468 tištěného 25.10.2018 15:34 a má pouze informační charakter.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky 

pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu dále zvýrazněny.

VPP UCZ/15 a UCZ/Voz/17 jsou společné a obsahují definice pojmů platné společně pro POV, KASKO i doplňková pojištění, popisují obsah doplňkových 

produktů a případné výluky z plnění u doplňkových pojištění.

Každý produkt POV, KASKO i popřípadě doplňkové připojištění se řídí VPP uvedenými na Návrhu vždy u příslušného produktu. Obsah pojištění i výluky 

uvedené v tomto informačním listu jsou pouze informativního charakteru, detailní závaznost je dána právě návrhem a příslušnými VPP.

Co se pojišťuje: Vozidlo uvedené v pojistné smlouvě pro případy odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 

168/99 Sb. v rozsahu specifikovaném ve VPP UCZ/POV/17 a ve smlouvě. Územní platnost dle zelené karty.

POVINNÉ RUČENÍ - rozsah pojištění v ceně pojistného

Jednotlivé varianty - jejich základní specifika a odlišnosti Super 

100/100

Super 

50/60

Basic 

35/35

Limity PP majetek (všichni poškození) = 35 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 35 miliónů Kč         ű
Limity PP majetek (všichni poškození) = 50 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 60 miliónů Kč     ű    
Limity PP majetek (všichni poškození) = 100 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 100 miliónů Kč ü        
Limity PP majetek (všichni poškození) = 150 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 150 miliónů Kč             
Spoluúčast 10.000 Kč v zahraničí             
Přestupňování po jedné PU o 5 Bonusových tříd (BM)             
Přestupňování po jedné PU o 3 Bonusové třídy (BM) üűű
Prima Bonus – extra zvýhodnění klientů s 50ti % Bonusem: lze využít v souladu s VPP üű    
Úrazové pojištění dětí ve vozidle üű    
První škoda bez vlivu na Bonus/Malus (BM) ü        
Fixace pojistného po celou dobu platnosti PS             

Zkratky:

POV = Povinné ručení tj. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/99 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů

PP = Pojistné plnění

Spoluúčast = uvedenéná částka se regresuje vůči pojistníkoví po vyplacení náhrady pojistného plnění za újmu poškozenému

VPP = Všeobecné pojistné podmínky

(BM) = Platí pouze pro smlouvy sjednané systémem Bonus / Malus

Nejvýznamnější výluky 

Pojistitel nehradí škody dle výluk uvedených v VPP UCZ/POV/15 článek 6. Tato nebezpečí nelze v rámci POV ani připojistit . 

- Škoda, resp. újma, kterou utrpěl řidič vozu, jehož provozem byla škoda způsobena (vč. nákladů na léčení, dávky nebo důchody) 

- Škoda, za kterou pojištěný odpovídá sobě nebo osobám s ním žijícím (mimo újmy na zdraví) 

- Škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena 

- Škoda na vozidlech soupravy vč. nákladu, škody, resp. újmy, vzniklé manipulací s nákladem 

- Škody, resp. újmy,  při organizovaných motoristických soutěžích nebo v přípravných jízdách na ně 

- Škody, resp. újmy, při teroristických činech, válce, povstáních nebo nepokojích 

Vysvětlivky

vybraná varianta

tato varianta nebyla vybrána (ale je možno ji sjednat)

je-li položka prázdná (nevyplněna), pro dané vozidlo nemůže tuto variantu zprostředkovatel nabídnout

ü

û

E
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Informační list pojištění motorových vozidel
Tento informační list je součástí návrhu č. 4019264468 tištěného 25.10.2018 15:34 a má pouze informační charakter.

Co se pojišťuje: Vozidlo uvedené v pojistné smlouvě pro případy jeho poškození či zničení v rozsahu definovaném ve VPP 

UCZ/Kas/17, UCZ/Voz/17 a ve smlouvě. Územní platnost pojištění se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, včetně asijské části 

Turecka.

KASKO - obsah pojištění v ceně pojistného

Jednotlivé varianty, jejich základní specifika a odlišnosti KompletODCIZENÍ

POV započteno v sazbě KASKO         

Havárie zaviněná ü    

Havárie nezaviněná (regres vůči jinému pojistiteli) ü    

Odcizení - celého vozu i jeho částí üû
Živelní škody üû
Vandalismus ü    

Pád či náraz věci, střet se zvěří* ü    

Přestupňovat po jedné PU o 3 Bonusové třídy (BM) üû
Živelní škody Totální škoda (úplné zničení vozidla) üû
Odcizení Totální škoda üû
Dodatečné výhody produktů KASKO KompletODCIZENÍ

První škoda bez vlivu na B/M - podrobně vysvětleno níže (BM)         

Prima Bonus (BM)         

GAP 12 měs při zakoupení nového vozu stejné značky po totální škodě         

GAP počet měsíců (volitelně 12 nebo 36 měsíců)         

Spoluúčast při opravě mimo značkový servis (i rozpočtem) 50%         

Poloviční spoluúčast při opravě **         

Vrácení celé spoluúčasti při totálce**         

Připojištění doplňků za poloviční cenu         

Sleva až 25% za počet najetých km (jen při využití SafeLine) üû

  * Střet se zvěří zahrnuje také poškození měkkých částí vozidla (např. okousání kabeláže) zvířaty

Snížit pojistnou částku v Kasko pojištění lze vždy k výročí pojistné smlouvy, obsahuje-li kasko produkt GAP, lze snížit pojistnou částku až po uplynutí doby na níž 
se GAP vztahuje.

Zkratky:
KASKO = Havarijní pojištění v rozsahu uvedeném v tabulce
PP = Pojistné plnění
PU = Pojistná událost
Malý GAP = pojištění mezery resp. hodnoty vozu zakoupeného jako nového a účetní cenou vozidla vedenou leasingovou / úvěrovou společností
GAP = pojištění mezery resp. hodnoty vozu zakoupeného jako nového a obecnou cenou vozidla 
(BM) = Platí pouze pro smlouvy sjednané systémem Bonus / Malus

Výhody pojistného plnění při nezaviněné havárii z KASKO pojištění
a) plnění bez amortizace či jiného účelového krácení faktury za opravu
b) bez vlivu na spoluúčast KASKO
c) bez vlivu na Bonus KASKO
d) bez starostí - UNIQA vyřídí potřebné formality s pojišťovnou škůdce (pouze s produktem asistence Komfort)
e) náhradní vozidlo po nezbytnou dobu opravy ve smluvním servisu až 30 dní (pouze s produktem asistence Komfort)

Prima Bonus - extra zvýhodnění klientů s 50ti % Bonusem: lze využít v souladu s čl. 12, VPP UCZ/Voz/15

Nejvýznamnější výluky
Z Kasko pojištění nelze hradit poškození či zničení skel, pneumatik, disků kol vozidla, pokud nedošlo současně i k jinému poškození, za které je pojistitel povinen plnit

Škody při teroristických činech, válce, povstáních nebo nepokojích 
Škody na záznamech na magnetických mediích všeho druhu 
Škody vzniklé funkčním namáháním, opotřebením, únavou materiálu a nesprávnou obsluhou nebo údržbou 
Škody vzniklé při použití vozu v rozporu s pokyny výrobce vozu 
Škody při organizovaných motoristických soutěžích nebo v přípravných jízdách na ně nebo na uzavřeném okruhu 
Škody vzniklé při výbuchu přepravovaných výbušnin nebo třaskavin 
Škody vzniklé při opravách vozu 
Škody, kdy vůz řídila osoba bez řidičského oprávnění nebo nebyla osoba řidiče identifikována 
Škody, které vznikly při páchání trestné činnosti oprávněného uživatele nebo způsobené úmyslným jednáním oprávněného uživatele 
Škody vzniklé při řízení vozu osobou pod vlivem alkoholu, omamných látek  nebo drog nebo pokud řidič odmítne test na tyto látky 
Škody na voze s pozměněnými idetifikátory nebo když vůz není technicky způsobilý k provozu 
Škody vzniklé zpronevěrou 
Škody vzniklé před přijetím vozu do pojištění 

Pojistitel nehradí škody dle výluk uvedených v příslušných VPP pro vámi zvolený produkt .  Tato pojistná nebezpečí nelze ani připojistit . 
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Doplňková připojištění vozidel

Tyto produkty nejsou v systému Bonus/Malus. Pojistná plnění za uplatněné škody z těchto produktů nikdy nemají vliv na Bonus Malus Povinného ručení ani KASKO.

Druh Varianty Obsah

Pomoc v nouzi k produktu POV nebo Kasko. Pojistnou událostí je nepojízdnost vozidla v případě poruchy či nehody. Obsahuje 

např. telefonické poradenství či telefonické tlumočení při pojistné události v zahraničí, odtah či opravu, v případě potřeby 

ubytování, zajištění odvozu zpět do ČR, zajištění náhradního vozidla. Sjednané limity lze v případě poruchy využít na jednu 

pojistnou událost ročně. Detaily viz VPP.

ZákladníAsistenční 

služby
û

Vyšší rozsah než Základní, se zvýšenými limity viz. VPP. Sjednané limity lze v případě poruchy využít vícekrát 

ročně. Navíc přímá likvidace nezaviněné škody u pojistitele škůdce (Profík). Detaily viz VPP.

Komfort ü

Oproti Komfort jsou náklady na odtah v ČR hrazeny bez omezení. V ostatních případech ještě vyšší limity i rozsah (taxi). 

Detaily viz VPP.

Super û

Aktivní pomoc asistence vyvolaná stiskem tlačítka B-Call a nebo reakcí nárazového čidla po havárii, pasivní střežení vozidla a 

jeho případná lokalizace při jeho odcizení. Kniha jízd, aplikace pro chytrá mobilní zařízení. 1. pojištění vozidel, které se platí POV 

i KASKO podle skutečně najetých km. Výše slev/přirážek je uvedena v DPP/Safeline.

SafeLine RENT+ û

Stejné jako RENT+ a navíc trvalé střežení vozidla 24 hodin denně prostřednictvím pultu centralizované ochrany. Na rozdíl od 

verze RENT+ si zákazník k pojištění koupí jednotku, její montáž, aktivaci i provoz. V rámci pojištění platí pouze vybraný rozsah 

asistence. 1. pojištění vozidel, které se platí POV i KASKO podle skutečně najetých km. Výše slev/přirážek je uvedena v 

DPP/Safeline.

SafeLine SECURITYû

Pojištění čelního skla nebo všech skel (podle vybrané varianty) pro případ poškození nárazem či lomem s limitem plnění za 

jednu škodu do klientem stanovené pojistné částky (několik možností od 4 do 200 tis Kč).

LimitSkla û

Pojištění čelního skla nebo všech skel (podle vybrané varianty) pro případ poškození nárazem nebo lomem 

bez stanovené pojistné částky. Tato varianta se sjednává pouze ke KASKO pojištění

Standard ü

Pojištění věcí movitých v zavazadlovém prostoru na různé pojistné částky od 5 do 100 tis Kč havárie, vandalismu, živelní 

události, pádem či nárazem věci živé, neživé a zvířetem a odcizení (krádeží i loupeží). Pozor na omezení podle denní doby a 

místa uložení - více ve VPP UCZ/Voz/15, část čtvrtá.

StandardZavazadla û

Stejné jako Standard a navíc možnost pojištění autopříslušenství, dodatečné výbavy, předmětů pro výkon zaměstnání, pokud 

jsou uvedeny na seznamu a seznam je přiložen ke smlouvě.

Komfort û

Úrazové pojištění pro řidiče vozidla v době havárie vozidla pro případy trvalých následků, smrti či hospitalizace v důsledku 

úrazu

ŘidičSedadla û

Úrazové pojištění pro celou posádku vozidla v době havárie vozidla pro případy trvalých následků, smrti či hospitalizace 

v důsledku úrazu. Pojistná částka se vztahuje na každou osobu zvlášť.

Paušál û

Nejdůležitější výluky z doplňkových pojištění - plné znění výluk viz. UCZ/Voz

Asistence, Asistence SafeLine
Pojištění se nevztahuje na vyvolání zbytečného zásahu asistence v důsledku omylu, opomenutí či nedbalosti.

Přímá likvidace (Profík)
Je součástí všech variant asistenčních služeb pro vozidla do 3,5 tuny, vyjma "Základní asistence".

Kola
Pojištění se nevztahuje na poklice kol. Pojistnou událostí je jen taková událost, která znemožňuje další používání pneumatiky nebo ráfku (disku) při běžném provozu.

Zavazadla
Z pojištění zavazadel nelze hradit škodu na penězích, drahých kovech, cennostech, a platebních kartách či mediích všeho druhu.
Při odcizení musí být prokazatelně překonány překážky.
Pouze u varianty Zavazadla Standard (nikoli Zavazadla Komfort) se nehradí škody způsobené odcizením zavazadel v době od 22 hod. večer do 5 hod. ráno.

Skla Standard se sjednává bez jakýchkoliv dodatečných omezení pojistného plnění a vlivu ceny skla na výši pojistného. 
Základem pro výpočet pojistného je ceníková cena nového vozidla.

Skla Limit se sjednává na pojistnou částku zvolenou pojistníkem ve výši odhadovaných nákladů na výměnu nového skla. Sjednaná pojistná částka se vztahuje na jednu 
pojistnou událost.
Pojištění se nevztahuje na odcizení skel, na škody na věcech spojených se skly vozidla (např. dálniční známky), na škody související (např. poškozený lak), na škody 
vzniklé poškozením nebo zničením skel vozidla přepravovaným nákladem. Pojištění se nevztahuje na poškození skla existující již v okamžiku přijetí do pojištění.

Sedadla
Za pojistnou událost se nepovažuje:
- úraz, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestním činem nebo při kterém si úmyslně poškodil zdraví
- úraz vzniklý např. při válečných událostech, teroristických činech, stávkách
- úraz v důsledku nukleárních, chemických nebo biologických zbraní, jakož i úraz v důsledku působení jaderné energie či vlivem ionizovaného záření
- úraz vzniklý v důsledku aktivní účasti na motoristických závodech a s tím souvisejících tréninkových jízdách
- úraz pojištěného při řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
- Za úraz se nepovažuje psychická nebo duševní nemoc, infekční onemocnění, srdeční infarkt a mozková mrtvice, sebevraždy, pokus o ni, ani úmyslné sebepoškozování
Za hospitalizaci se nepovažuje pobyt v léčebných, pečovatelských či kosmetických ústavech, pobyt v LDN , v ozdravovnách, lázních, domovech důchodců apod.
Pojistitel může snížit pojistné plnění, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo použitím návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícím.

Náhradní vozidlo
Pojištění se  vztahuje pouze na škody, při kterých bylo plněno z důvodu PU z KASKO pojištění.

Strojní pojištění se vztahuje pouze na škody, při kterých je dopravní prostředek používán jako stroj.

Důležité: ke každé pojistné smlouvě s povinným ručením lze sjednat aktivní asistenci SafeLine RENT+. Aktivní služby asistenčních operátorů výše uvedené jsou podmíněny 

skutečností, že ve vozidle je funkční telematická jednotka, která je bezplatně pronajímána klientovi po celou dobu pojištění u UNIQA. Cena aktivní asistence SafeLine RENT+ činí v 

nedotované verzi pouhých 3.900 Kč / ročně.  Cena této asistence v dotované verzi činí 1290,- Kč, u akční nabídky může být i zdarma. Navíc, u většiny variant povinného ručení a 

havarijního pojištění, umožňuje v závislosti na počtu najetých km snížit platbu ročního pojistného až o 25%.
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Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu 
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti z provozu motorového 
vozidla (dále jen „VPP“). Tento přehled sjednané podmínky nijak neupravuje, tzn. nerozšiřuje ani neomezuje.  

 
O jaký druh pojištění se jedná?  
Pojištění odpovědnosti kryje odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla třetím osobám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Co je předmětem pojištění? 

 Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu 
provozovatele, řidiče a dalších osob způsobenou provozem 
tuzemského motorového vozidla 

Nestanoví-li zákon POV jinak, má pojištěný nárok, aby 
pojistitel za něho hradil poškozeným: 

 Újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením  
 Škodu vzniklou poškozením, zničením nebo odcizením věci  
 Ušlý zisk 
 Náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků 

podle písmen a) až c) čl. 2 VPP POV 
 
 
K pojištění POV lze sjednat také doplňkové připojištění: 

 Připojištění čelního skla 
 Připojištění všech skel 
 Připojištění sedadel 
 Připojištění zavazadel 
 Asistence základní nebo Asistence rozšířená vč. Přímé likvidace 

„Profík“ nebo asistence Safeline vč. Přímé likvidace „Profík“ 
 Z doplňkového připojištění lze uplatnit škody bez ohledu na osobu 

viníka s omezením uvedeným ve VPP UCZ/Voz 

 
 
 

 

   Na co se pojištění nevztahuje? 

 Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění 
 Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době 

uzavření pojištění 
 Na škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu, válečných 

událostí, stávek nebo jiných občanských nepokojů, teroristických 
útoků, jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením 

 Na škody způsobené úmyslně 
 Na škody, jež utrpěl řidič motorového vozidla, který škodu způsobil 
 Na škody vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu, při jízdě bez 

řidičského oprávnění 
 Na škody vzniklé při závodech apod.  

   Úplný seznam omezení a výluk najdete ve VPP UCZ/POV/17, čl. 6 

 

  

   Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 
! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

údaje, může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec 
nevyplatit 

! Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna 
v přiměřené výši snížit pojistné plnění 

! Pojistná částka nebo limity pojistného plnění u každého 
sjednaného produktu 

! Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případech uvedených ve 
VPP POV čl. 6  

 

Úplný seznam omezení a výluk najdete ve VPP UCZ/POV/17, čl. 6 

 

 

   Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
 Pojištění se vztahuje na události, které nastanou na území uvedeném v prováděcí vyhlášce zákona o Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, jakož i na území států vyznačených na zelené kartě pojišťovny  
 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
Informační dokument o pojistném produktu 
 
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika  Produkt: POV  

EU
 4

34
7/

1/
E 



 
 
 

   Jaké mám povinnosti? 
 

– Povinnosti pojistníka 
– Platit pojistné včas a ve sjednané výši 
– Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy 
– Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu  
– Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem 
– V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno 
– Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění  
– Dodržovat ustanovení pojistných podmínek 

 
– Povinnosti pojištěného 
– Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem) 
– Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat 
– Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody 
– Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost  
– Zajistit neprodleně montáž telematické jednotky, je-li sjednána asistence Safeline 

   Kdy a jak provádět platby? 
První platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak 

Klient si volí způsob placení pojistného z možností: příkaz k úhradě, poštovní poukázka, inkaso z účtu nebo SIPO 

Klient si volí frekvenci placení: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně  

 

   Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění a končí výpovědí pojistníka 6 týdnů před výročím smlouvy, popřípadě změnou vlastníka 
vozidla, nejdříve však ke dni nahlášení na pojišťovnu  

V případě, že je smlouva sjednána na dobu určitou, končí dnem sjednaným jako konec pojištění   

Další možné důvody zániku jsou specifikovány ve VPP UCZ/15 

 

   Jak mohu smlouvu vypovědět? 
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká 

Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období 

Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které smlouva zaniká 

Písemným odstoupením od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, bylo-li pojištění uzavřeno „na dálku“ (např. přes internet, call 
centrum) 

Ostatní důvody zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny ve VPP UCZ/15  

 



Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu 
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu a Všeobecné pojistné podmínky pro KASKO pojištění (dále jen „VPP“). Tento přehled 
sjednané podmínky nijak neupravuje, tzn., nerozšiřuje ani neomezuje.  

 

O jaký druh pojištění se jedná?  
Havarijní pojištění motorových vozidel. Toto pojištění poskytuje náhradu vzniklé škody na vlastním vozidle v souvislosti s používáním tohoto vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Co je předmětem pojištění? 
 Předmětem pojištění se rozumí vozidlo, jeho části a příslušenství 

tvořící povinnou a standardní výbavu uvedenou v pojistné 
smlouvě, která splňuje všechny uvedené podmínky ve VPP KASKO                                                                                                                                                            

Pojištění se může vztahovat na jedno nebo více z následujících 
nebezpečí, která musí být uvedena v pojistné smlouvě 

 Havárie vozidla  
 Vandalismus 
 Pád či náraz věci 
 Pád či náraz zvířete, popřípadě poškozením částí vozidla zvířaty 

(např. překousání kabelů) 
 Odcizení 
 Živelné události 

 
 V případech, kdy bude z doručených dokumentů zřejmé, že za 

škodu prokazatelně odpovídá jiný účastník (jiná osoba), vůči 
němuž bude moci být ze strany UNIQA pojišťovny uplatněno právo 
na náhradu škody (regres), proběhne likvidace Vaší škodné události 
bez vlivu na bonus. UNIQA pojišťovna může současně rozhodnout 
o neuplatnění spoluúčasti  

 
K pojištění KASKO lze sjednat také doplňkové připojištění: 

 Připojištění čelního skla 
 Připojištění všech skel 
 Připojištění sedadel 
 Připojištění zavazadel 
 Připojištění příspěvku na náhradní vozidlo 
 Připojištění ráfků a pneumatik 
 Asistence základní nebo Asistence rozšířená vč. Přímé likvidace 

„Profík“ nebo asistence Safeline vč. Přímé likvidace „Profík“ 
 Z doplňkového připojištění lze uplatnit škody bez ohledu na osobu 

viníka s omezením uvedeným ve VPP UCZ/Voz 

   Na co se pojištění nevztahuje? 

 Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění 
 Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době 

uzavření pojištění 
 Na škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu, válečných 

událostí, stávek nebo jiných občanských nepokojů, teroristických 
útoků, jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením 

 Na škody způsobené úmyslně 
 Na pohonné hmoty 
 Na škody typu pokuty, manka a penále 
 Na škody vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu, při jízdě bez 

řidičského průkazu 
 Na škody vzniklé při závodech apod. 

   Úplný seznam omezení a výluk najdete ve VPP UCZ/Kas/17, čl. 13                                                                                                   

 

 

  

   Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 
! Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, každé vozidlo je pojištěno se 

spoluúčastí na každé pojistné události; výše spoluúčasti je uvedena 
v pojistné smlouvě a v případě pojistné události pojišťovna hradí 
částku sníženou o tuto spoluúčast 

! Pojistná částka nebo limity pojistného plnění u každého 
sjednaného produktu 

! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje, může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec 
nevyplatit 

! Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna 
v přiměřené výši snížit pojistné plnění 

! V souvislosti s případnou povinností prohlídky VINFOTO stanovené 
ve smlouvě existuje omezení, kdy pojišťovna poskytuje pojistné 
krytí s 90 % spoluúčastí do doby, než je prohlídka VINFOTO 
provedena. Více ve VPP Voz čl. 6 

! Do jedné škodní události nelze kumulovat škody vzniklé za různých 
okolností v různém čase 

! Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případech uvedených ve 
VPP KASKO čl. 13 

  Úplný seznam omezení a výluk najdete ve VPP UCZ/Kas/17, čl. 13 

 

   Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
 Pojištění se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, včetně asijské části Turecka 
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   Jaké mám povinnosti? 
 

– Povinnosti pojistníka 
– Platit pojistné včas a ve sjednané výši 
– Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy 
– Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu  
– Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem 
– V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno 
– Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění  
– Dodržovat ustanovení pojistných podmínek   

 

– Povinnosti pojištěného 
– Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem) 
– Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat 
– Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody 
– Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost  
– Zajistit neprodleně montáž telematické jednotky, je-li ve smlouvě sjednána asistence Safeline 
– Zajistit neprodleně po sjednání prohlídku VINFOTO, byla – li tato povinnost ve smlouvě stanovena 

   Kdy a jak provádět platby? 
První platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak 

Klient si volí způsob placení pojistného z možností: příkaz k úhradě, poštovní poukázka, inkaso z účtu nebo SIPO 

Klient si volí frekvenci placení: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně  

   Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění a končí výpovědí pojistníka 6 týdnů před výročím smlouvy, popřípadě změnou vlastníka 
vozidla, nejdříve však ke dni nahlášení na pojišťovnu  

V případě, že je smlouva sjednána na dobu určitou, končí dnem sjednaným jako konec pojištění   

Další možné důvody zániku jsou specifikovány ve VPP UCZ/15 

   Jak mohu smlouvu vypovědět? 
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká 

Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období 

Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které smlouva zaniká 

Písemným odstoupením od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, bylo-li pojištění uzavřeno „na dálku“ (např. přes internet, call 
centrum) 

Ostatní důvody zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny ve VPP UCZ/15  

 

 

 
 
 


