
  

 
 

DODATEK Č. 23 K RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ O CESTOVNÍM 
POJIŠTĚNÍ Č. 1060526300 

 
 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 49240480 
DIČ: CZ699003142 
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 
Zastupuje: Eva Trajboldová, ředitelka pojištění osob 

Martin Blecha, vedoucí Employee benefits a Cestovního pojištění 

(dále jen „pojistitel“) 

a 

Česká unie sportu 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
IČ: 00469548 
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl L, č. vložky 830 
Zastupuje: JUDr. Miroslav Jansta, předseda a Mgr. Jan Boháč, generální sekretář 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemné dohodě 
uzavírají tento dodatek č. 23 v tomto znění. 

 
Rámcová smlouva č. 1060526300 se nahrazuje tímto zněním. 

 

I. Předmět pojištění 

1. Předmětem této rámcové pojistné smlouvy (dále jen „smlouvy“) je cestovní pojištění pro sportovce a 
zaměstnance a jejich doprovod, kteří jsou vysláni do zahraničí Českou unií sportu nebo sportovními 
svazy sdruženými v České unii sportu, a to za podmínek a v rozsahu ustanovení této smlouvy a jejich 
nedílných součástí. Tato smlouva se uzavírá na základě ustanovení všeobecných pojistných podmínek 
pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20, smluvních ujednání, zákona o pojišťovnictví a občanského 
zákoníku, v platném znění. 

II. Pojištěné osoby / Oprávněné osoby 

 
1. Pojištěny jsou osoby, které budou zapsány do seznamu osob vyslaných pojistníkem do zahraničí. 

2. Pro jednotlivé pojištěné, kteří budou do pojištění vstupovat v průběhu trvání této smlouvy, je počátkem 
jejich pojištění datum počátku pojištění uvedené v „Hlášení  pojištěné  cesty“ a  koncem jejich  pojištění  
je datum konce pojištění uvedené v „Hlášení pojištěné cesty“, nejpozději však pojištění zaniká posledním 
dnem platnosti této rámcové smlouvy. 

3. Pro pojištěné – držitele nepřenosných karet platí, že jsou pojištěni během celého pojistného období, pro 
které jsou pojistníkem uvedeni v seznamu zaslaném před počátkem pojištění na adresu: 
cestovni@uniqa.cz, nejpozději však pojištění zaniká posledním dnem platnosti této rámcové smlouvy. 
Pojištění vždy začíná automaticky s překročením státních hranic ČR směrem do zahraničí, je účinné vždy 
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prvních 45 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí a končí překročením státních hranic ČR směrem ze 
zahraničí, nejpozději však 45-tý den nepřetržitého pobytu v zahraničí 

 
III. Rozsah pojištění 

1. Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle 
sjednaného tarifu pojištění a této tabulky: 

 
 

Tabulka tarifů a pojistných částek K5/K5D K5R 

Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Akutní zubní ošetření 
do výše limitu 

léčebných výloh 
do výše limitu 

léčebných výloh 

Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – 
max. plnění 

5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   

- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků 
pojištěného 

5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

- náklady na vyslání opatrovníka 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně 
jejího zprostředkování 

100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při 
únosu letadla nebo autobusu 

100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000,-Kč 100 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné 
(hospitalizace úraz + nemoc) 

nesjednáno nesjednáno 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a 
věci třetí osoby 

1 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel 
15 000,-Kč 

max. 5 000 Kč/ks 
15 000,-Kč 

max. 5 000 Kč/ks 

Připojištění zimních sportů ANO ANO 

Připojištění nebezpečných sportů ANO ANO 

Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do 
výše PČ 

nesjednáno nesjednáno 

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však 
do výše PČ 

nesjednáno nesjednáno 

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu 
terorismu - 80% max. však do výše PČ 

nesjednáno nesjednáno 

Rozšířené asistenční služby Auto+ nesjednáno nesjednáno 
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Tabulka tarifů a pojistných částek P 

Pojištění léčebných výloh nesjednáno 

- zubní ošetření nesjednáno 

Pojištění asistenčních služeb nesjednáno 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. 
plnění 

nesjednáno 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  

- náklady na repatriaci pojištěného nesjednáno 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného nesjednáno 

- náklady na vyslání opatrovníka nesjednáno 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty nesjednáno 

- náklady na vyslání náhradního pracovníka nesjednáno 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně 
jejího zprostředkování 

nesjednáno 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů nesjednáno 

- zachraňovací náklady nesjednáno 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu 
letadla nebo autobusu 

nesjednáno 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému nesjednáno 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel nesjednáno 

- náklady vzniklé zpožděním letu nesjednáno 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10 %) nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí 
osoby 

nesjednáno 

Připojištění zavazadel nesjednáno 

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do 
výše PČ 

Nesjednáno 

Připojištění nákladů na ubytování (Covid-19 či jiná pandemie) 
10 000,-/ 

20 000,-Kč 

Připojištění nákladů na náhradní dopravu (Covid-19 či jiná 
pandemie) 

10 000,-/ 
20 000,-Kč 

 

2. V „Hlášení pojištěné cesty“ může být uveden pouze tarif pojištění, sjednaný ve smlouvě nebo v jejím 
dodatku. V případě neuvedení označení tarifu pojištění budou pojištěné osoby pojištěny v rámci 
sjednaného tarifu pojištění, který poskytuje největší rozsah pojistného krytí. Tento tarif pak bude i 
fakturován k úhradě. 

3. Odchylně od VPP neplatí body 1l), 1m), 1n), obsažené v článku 4, Části A – Pojištění léčebných výloh. 
Tyto body 1l), 1m) a 1n) se nahrazují následujícím textem: 

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo při 
skocích na laně, canyoningu, lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy a 
vysokohorské turistice nad 5 000 m n. m. 

4.  Odchylně od VPP neplatí body 2b), 2c), obsažené v článku 4, Části C – Úrazové pojištění. Bod 2b) pro 
touto smlouvou sjednané cestovní pojištění neplatí vůbec. Bod 2c) se nahrazuje textem: Pojistitel není 
povinen plnit v případě úrazu pojištěného způsobeného provozováním skoků na laně, canyoningu, 
lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy a vysokohorské turistiky nad 5 000 m. n.m. 
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5. Rozsah připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie / epidemie (tarif P) 
 

a) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény: 

- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí 

- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem 

 
„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na 

ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“ 

 
- „Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního 

ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény. 

 
b) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční 

cestě 

- karanténa v souvislosti s nákazou klienta 

- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem 

 
„ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti 

s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní 

dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“ 

 
- Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické 

třídě.“ 

 
c) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do 

veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak) 

 
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná 

osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem 

na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné 

plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se 

stejnou spoluúčastí klienta. 

 
Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a 

nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění 

zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za 

předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro 

vycestování nevěděl a nemohl vědět). 

 
6. Pojistitel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit prodej připojištění s označením tarifu P. Pojištění v tarifu P 

prodané po oznámení ukončení pojistitelem pojistníkovi nevznikne 
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IV. Pojistné plnění 

1. V případě vzniku nároku na pojistné plnění bude pojistné plnění v souladu se zněním Všeobecných 
pojistných  podmínek  poskytnuto  přímo  pojištěné  osobě  popř.  oprávněné  nebo  obmyšlené  osobě.   
V případě neuvedení obmyšlené osoby bude plnění poskytnuto osobám určeným podle ust. § 2831 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

2. Pojistné plnění je splatné v tuzemské měně. 

 
 

V. Hlášení pojistných událostí 

1. Při každé škodní události musí pojištěná osoba popř. pojistník zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů po ukončení pojištěné cesty, řádně vyplněný formulář „Oznámení pojistné události“ 
potvrzený pojistníkem včetně další předepsané dokumentace na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., 
oddělení cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6. 

 
VI. Pojistné a jeho vyúčtování 

 
1. Pojistné je stanoveno za kompletní cestovní pojištění pro jednotlivé skupiny takto: 

Tarif K5 Evropa Svět 
 

I. skupina 30,- Kč/den/os. 53,- Kč/den/os. 

II. skupina 45,- Kč/den/os. 82,- Kč/den/os. 

III. skupina 59,- Kč/den/os. 110,- Kč/den/os. 

IV. skupina 83,- Kč/den/os. 156,- Kč/den/os. 

 
 

Tarif K5D Svět 

I. skupina 27,- Kč/den/os. 

II. skupina 41,- Kč/den/os. 

III. skupina 55,- Kč/den/os. 

IV. skupina 78,- Kč/den/os. 

Tarif K5D je možno sjednat pouze jako dopojištění k tarifu K5R. Skupina musí být zachována (např. sk. II. – 
1 524,- Kč/rok/os., tarif K3D, svět - 41,- Kč/den/os.). 

Tarif K5R Evropa 

I. skupina 1 140,- Kč/rok/os. 

II. skupina 1 524,- Kč/rok/os. 

III. skupina 2 040,- Kč/rok/os. 

IV. skupina 2 868,- Kč/rok/os. 

Tarif P 

Evropa Svět 

26,- Kč/den/os. 52,-Kč/den/os 
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2. Pojištěná činnost a osoby 

1. skupina 

doprovod pro všechny druhy sportů – trenéři, maséři, funkcionáři apod. 

sportovci – kulturistika, curling, kuželky, billiard, minigolf, golf, jóga, metaná, šachy, turistika, kuše 

 
2. skupina 

atletika, aerobic, jachting, basketball, šerm, stolní tenis, rychlobruslení, kanoistika, veslování, Cheerleading, 

pozemní hokej, plavání, vodní lyžování, triatlon, moderní gymnastika, sportovní gymnastika, tenis, 

lukostřelba, vodní pólo, badminton, baseball, silový trojboj, akrobatický Rock´n´Roll, hokejbal, korfbal, florbal, 

nohejbal, softball, volejbal, krasobruslení, orientační sporty, squash, lakros, střelba, AMS sportovní střelba, 

lezení na umělých lezeckých stěnách, taneční sport 

 
3. skupina 

zápas, lyžování, vzpírání, vodní motorismus, jezdectví, fotbal, futsal, moderní pětiboj, skiboby, skeleton, 
cyklistika, judo, bojová umění, MTBO (orientační sporty), skialpinistické závody – předem vytyčená trasa 
závodu; Via ferratti. 

 
4. skupina 

boby, saně, box, lední hokej, rugby, americký fotbal horolezectví – lezení na přírodních stěnách, házená, in- 
line hokej. 

 
 

3. Pojistné se vypočte jako součet pojistného za pojištěné osoby, přičemž pojistné za jednu osobu se určí 

jako součin počtu pojištěných dnů a sazby na jednu osobu a jeden den pobytu pro danou zeměpisnou 

zónu. 

4. Pojistné k odvedení pojišťovně, vypočtené podle mailového „Hlášení pojištěné cesty“, je pojistník povinen 

uhradit vždy oproti vystavené faktuře do data její splatnosti. Faktura je vystavena vždy počátkem 

následujícího měsíce úhrnně za všechny pobyty, pojištěné v uplynulém kalendářním měsíci. 

 
 

 
 

1. Pojistník se zavazuje: 

VII. Práva a povinnosti 

a) Ohlásit prostřednictvím webové aplikace pojistitele vznik pojištění klienta nejpozději den před 

odjezdem. Hlášení pojištěných osob se zadává na adrese https://cesty.uniqa.cz/frmPartnerLogin.aspx 

nebo jinou oboustranně odsouhlasenou metodou. 

b) Uhradit pojistiteli možné případné škody, které vzniknou nedodržením znění bodu 1a) tohoto článku 

c) Platit řádně pojistné – v případě prodlení s platbou pojistného oproti datu splatnosti faktury se 

pojistník zavazuje zaplatit pojistiteli nad rámec pojistného úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý den prodlení 

d) Seznámit řádně a prokazatelně pojištěné osoby s podmínkami pojištění, a to zejména s pojistnými 

částkami   a   s   případnými   spoluúčastmi   pojištěného,   informačním   dokumentem   o   pojištění     

a zvýrazněným textem pojistných podmínek 
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e) Poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost při zajišťování informací a podkladů nutných pro likvidaci 

pojistných událostí 

f) Neprodleně informovat pojistitele o všech změnách, týkajících se již ohlášených cest 

g) Uhradit v případě ukončení platnosti této smlouvy případné nedoplatky pojistného do 30 dnů 

 
h) Řádně informovat všechny pojištěné před jejich vstupem do pojištění 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. 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, anebo jiným 

vhodným způsobem. 

i) Nabízet svým klientům pouze a jen cestovní pojištění od UNIQA 

j) Zajistit, aby pojištěná osoba před vznikem jejího pojištění stvrdila, že: 

1. jí byly srozumitelně poskytnuty v předstihu před vznikem pojištění informace o pojistném vztahu, 

a že měla možnost seznámit se se smluvními podmínkami vztahujícími se k pojištění a že tyto 

podmínky odpovídají jejímu pojistnému zájmu a pojistným potřebám, které vyjádřila pojistníkovi 

nebo jím pověřenému zástupci před vznikem pojištění a s rozsahem a podmínkami pojištění je 

srozuměna; 

2. byla v předstihu před vznikem pojištění pojistníkem upozorněna na důsledky spojené s tím, že 

se nestává pojistníkem; 

3. byla v předstihu před vznikem pojištění pojistníkem informována o způsobech vyřizování 

stížností, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku a i mimosoudním řešení sporů; 

4. jí byl v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informační dokument 

o pojistném produktu“, který tvoří přílohu k této smlouvě a kterému porozuměla; 

5. jí byl v předstihu před vznikem pojištění poskytnut samostatný dokument „Informace o 

zpracování osobních údajů“, který tvoří přílohu k této smlouvě a kterému porozuměla; 

i) Pojistník je povinen evidovat a neprodleně oznamovat pojišťovně veškeré stížnosti pojištěných a 

oprávněných osob související s pojištěním poskytovaným podle pojistné smlouvy, jsou-li podány 

přímo pojistníkovi. Při řešení stížností je pojistník povinen postupovat v souladu s pokyny pojišťovny. 

j) Pojistník je povinen upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěným a 

zájemcovými požadavky. 

k) Pojistník je povinen neprodleně informovat pojišťovnu v případě, že při své činnosti dle pojistné 

smlouvy a této dohody zjistí jakýkoliv nesoulad mezi očekáváním, požadavky a potřebami klientů a 

nabízeným pojištěním. 

 
l) Pojistník je povinen, na základě odůvodněného písemného požadavku pojišťovny, poskytovat 

pojišťovně  další  informace,  přehledy  či  výkazy   v  pojistné  smlouvě  neuvedené,  které  souvisí  

s pojištěním a jsou pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství 

pojistníka nebo pojistníkova povinnost mlčenlivosti. 

 

 
2. Pojistitel se zavazuje: 

a) Přidělit pojistníkovi včas materiály potřebné k pojištění 

b) Podle potřeby a na základě předchozí dohody s pojistníkem provádět instruktáže pověřených 

zaměstnanců pojistníka 
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c) Průběžně provádět kontrolu správnosti vyúčtování pojistného a jeho odvádění pojistníkem pojistiteli. 

Ve věcech týkajících se plnění ustanovení této smlouvy má pojistitel právo nahlížet do účetní evidence 

pojistníka. 

d) Poskytnout pojištěným osobám pojistné plnění v souladu s touto smlouvou a zněním všeobecných 
pojistných podmínek a smluvních ujednání. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se sjednává na období jednoho roku počínaje dnem počátku platnosti stanoveným v této 
smlouvě. Platnost této smlouvy bude automaticky prodloužena vždy o další rok, nevypoví-li ji pojistník 
nebo pojistitel doporučeným dopisem druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před jejím výročním 
dnem. 

2. Poruší-li pojistník nebo pojistitel podstatným způsobem ustanovení této smlouvy, je možné od smlouvy 
odstoupit. Účinky odstoupení nastávají ke dni doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, 
které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly 
odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit nebo způsobující její neplatnost. 

4. Změny či doplnění této smlouvy lze provést pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým 

podpisem. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění a smluvní 

ujednání. 

8. Pojistník stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen se zněním všeobecných pojistných podmínek pro 

cestovní pojištění a smluvních ujednání, souhlasí s jejich zněním a potvrzuje jejich převzetí. 

9. Pojistník prohlašuje, že mu 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 byl seznámen s obsahem všech 

souvisejících pojistných podmínek a příslušnými oceňovacími tabulkami pro trvalé následky úrazu, které 

převzal ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci 

pojištění a zajištění v platném znění. 

10. Pojistník souhlasí, že pojistitel může používat jako referenci ve svých materiálech jméno a logo pojistníka 

11.Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, a tedy že tato rámcová pojistná smlouva 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. 

12. Pojistník si je vědom, že při zpracování osobních údajů pojištěných osob musí postupovat podle 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). Prohlašuje, že má všechny předpoklady a 

možnosti k tomu, aby technicky a organizačně zabezpečil ochranu dat a osobních údajů zpracovávaných 

v rámci postupu podle této smlouvy tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu  

k těmto datům a osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

neoprávněnému zpracování ani k jinému zneužití těchto údajů a zavazuje se, že tuto ochranu 
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v dostatečném rozsahu a řádně zajistí. Souhlasí s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její 

zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), osobní a citlivé údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti 

související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení §1 a §2 zákona č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností 

plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Odvolání souhlasu může mít za následek zánik pojistné smlouvy. 

Dále pojistník prohlašuje, že byl/a dostatečně a srozumitelně poučen/a o svých právech vyplývajících ze 

zákona a tento souhlas ke zpracování dává po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění a 

to i pro ta pojištění či připojištění, která budou sjednána dodatečně. 

 
13. Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv 

jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo 

finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmikoliv 

vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto 

pojištění. To platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná 

Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie 

nebo vnitrostátními právními předpisy. Výše uvedené se použije obdobně i pro zajistné smlouvy 

 
Počátek platnosti této smlouvy: 1. 12. 2020 

 
 

Praha, dne Praha, dne 
 
 
 
 
 
 

za pojistitele za pojistníka 
JUDr. Miroslav Jansta, předseda ČUS 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář 
 
 
 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy. 
 

Přílohy 
 

1) Informační dokument o pojistném produktu 
2) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění - UCZ/Ces/20 
3) Informace o zpracování osobních údajů 

ZČ: 79999103 – Centrála Uniqa a.s. 
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