Uniqa pojišťovna, a.s.

Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 800 120 020

Pojištění se sjednává dle Všeobecných pojistných podmínek - obecná část - UCZ/14
a Všeobecných pojistných podmínek pro případ propadnutí kauce – zvláštní část UCZ/KaP/14

Pojistná smlouva / Pojistka č.

Pojistitel

Pojištění pro případ propadnutí kauce

Pojistná smlouva
/ Pojistka

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 492 40 480

Pojistník
Příjmení, jméno/ název firmy
Tel. (8 - 17 hodin) pro eventuální dotazy pojistitele

IČ/ RČ
Adresa: bydliště/sídlo vč. ulice, č.p. a PSČ

Pojištěný1
Příjmení, jméno/ název firmy
Tel. (8 - 17 hodin) pro eventuální dotazy pojistitele

IČ/ RČ
Adresa: bydliště/sídlo vč. ulice, č.p. a PSČ
Číslo bank. účtu

Spolupojištěné osoby:

kód banky

Počet spolupojištěných osob2: 		

Informace o spolupojištěných osobách uveďte na příloze k pojistné smlouvě

Oprávněná osoba3
Příjmení, jméno/ název firmy
Tel. (8 - 17 hodin) pro eventuální dotazy pojistitele

IČ/ RČ
Adresa: bydliště/sídlo vč. ulice, č.p. a PSČ
Číslo bank. účtu

Pronajímatel plavidla

kód banky

Název firmy /jméno
Sídlo společnosti

IČ/ RČ

1 vyplňte pouze v případě, kdy pojistník a pojištěný není jedna a tatáž osoba, 2 nejsou-li spolupojištěné osoby, rubriku proškrtněte, 3 vyplňte pouze v případě, kdy pojistník a pojištěný není jedna a tatáž osoba

Věcný rozsah pojištění:
Pojištění se sjednává pro případ částečného nebo úplného propadnutí kauce složené ve prospěch vlastníka či pronajímatele plavidla. Pojistná nebezpečí a pojistná událost je
definována v čl. 4 UCZ/KaP/14.
Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 % z vypočtené náhrady škody z každé pojistné
Limit pojistného plnění a pojistné:
události, minimálně však Kč 5.000,--.
označte prosím křížkem příslušnou variantu zvoleného limitu
pojistného plnění
Územní rozsah pojištění (označte prosím křížkem sjednaný územní rozsah
pojištění, v případě pojištění pro plavební kanály států Evropy uveďte stát/státy)
Limit pojistného plnění v Kč
Pojistné v Kč
Do 20.000,- 		
1.650,-evropská část Středozemního moře s vyplutím z některého z evropských
přístavů včetně Turecka. Pojistná ochrana je omezena evropskou částí StředoDo 40.000,-		
3.300,-zemního moře a ohraničena pomyslnou hranicí obeplutím Kypru, Kréty,
Do 60.000,-		
4.950,-Malty, Sicílie, Sardinie, Korsiky a Baleárskými ostrovy až po Gibraltar
Do 80.000,-		
6.000,-Baltské moře a Severní moře s vyplutím z některého z přístavů Polska, Německa,
Do 100.000,-		
6.750,-Holandska a Belgie. Pojistná ochrana je omezena pomyslnou hranicí mezi
následujícími přístavy: Helsinky, Stockholm (pro Baltské moře) a Newcastle upon
Do 110.000,-		
7.130,-Tyne, příp. obeplutím Dánska (pro Severní moře)
Do 120.000,- 		
7.500,-plavební kanály států Evropy – uveďte jméno státu/států:
Do 130.000,- 		
8.125,-Do 140.000,- 		
8.750,--

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, 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. Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé
zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje 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. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím
v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou
formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s.
a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou
e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.
Podpis pojistníka		

Pojišťovací zprostředkovatel + získatelské číslo

Podpis pojištěného

		

Podpis pojistitele

Podpis pojiš´tovací zprostředkovatele

Přílohy pojistné smlouvy:
1. Všeobecné pojistné podmínky - obecná část - UCZ/14
2. Všeobecné pojistné podmínky pro případ propadnutí kauce – zvláštní část
UCZ/KaP/14
3. Údaje o spolupojištěných osobách (jméno, adresa, IČ/RČ)

Kopie (pro pojistníka)

EU 6119/1/E

Počátek pojištění:
2 0
(uveďte datum převzetí plavidla)
Konec pojištění:
předání lodi zpět pronajímateli plavidla (není-li zde ujednáno jinak, pak nejpozději po 30-ti dnech ode dne počátku pojištění).
Odchylně od UCZ/14, článku 4, odst.4.1 je navrhovatelem pojistitel a pojistná smlouva je uzavřena úhradou pojistného.
Pojistné je splatné nejpozději dnem počátku pojištění, není-li v této pojistné smlouvě ujednáno jinak. Nebylo-li pojistné za toto pojištění uhrazeno ke dni jeho
počátku, pak pojištění nevzniká, nebyla-li v této pojistné smlouvě výslovně ujednána jiná lhůta k úhradě pojistného.
Vypočtené pojistné je/bude poukázáno na účet č.: 1071001005/5500; variabilním symbolem je číslo pojistné smlouvy.

