
Oznámení
o škodě

Cestovní pojištění

Požadovanou variantu zakřížkujte!

Vyplòte èíslo pojistné smlouvy

Uveïte podrobný popis, 
jak ke škodì došlo,
co se stalo, vè. druhu
poranìní nebo onemocnìní

od do

dne

anìmtøení:ešeo az

Dále vyplòte příslušnou èást podle druhu škody. Nezapomeòte vyplnit poslední èást oznámení!!

Originály dokladù musí obsahovat název zdravotního zařízení, jméno a datum narození poškozeného, diagnózu a rozpis poskytnutých   služeb.

Přiložte tyto doklady: Seznam poškozených, znièených nebo ukradených vìcí uveïte v pøíloze (vè. dokladù o jejich nabytí a jejich poøizovací hodnotì =  úèty, faktury)

Kopii protokolu policie o vloupání nebo dopravní nehodì

Zápis o škodì od odpovìdného zástupce dopravce

hodina

ìmezotsím / otsìm

Termín cesty

Pojistná událost se stala 

Název a adresa zaøízení,
které poskytlo ošetření:

anìm:ykél az

anìmïte:evu - énij

èástka celkem:

např. 
za ošetření,
transport, atd

mìna

mìna

Požaduji úhradu nákladù
uhrazených v hotovosti:

Uveïte celou výši
neuhrazených nákladù:

Kolik jste mìl zavazadel?

Kolik zavazadel bylo
ztraceno / odcizeno?

UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsána u Mìstského soudu v Praze,
oddíl B, è. vložky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IÈ: 49240480

Pojistník
(kdo uzavøel smlouvu
nebo cestovní kanceláø)

Rodné èíslo/IÈ  Titul

Pøíjmení (resp. obchodní jméno firmy)  Jméno

Ulice

è.p. PSÈ Obec

Pojištìný

Všeobecné údaje

Pojištìní léèebných výloh / Pojištìní domácího miláèka

Pojištìní zavazadel

Rodné èíslo  Titul

Pøíjmení  Jméno

Ulice

è.p. PSÈ Obec
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2   0

2   0

2   0

Telefon (8 - 17 hodin) E-mail
@

Telefon (8 - 17 hodin) E-mail
@

Tel.: +420 488 125 125



Pojištìní odpovìdnosti za škody zpùsobené tøetí osobì

Ostatní údaje ke škodì a pro zaslání pojistného plnìní

Komu byla zpùsobena škoda
(uveïte jméno, adresu
a datum narození
poškozeného)

Uveïte podrobnosti
ke vzniku a rozsahu škody

Uhradil/a jste nìjakou èástku
za majetkovou škodu?

Škodu na majetku je tøeba
doložit:

ano ne ve výši

Kontaktoval/a jste asistenèní
službu:

ano ne pokud ano, uveïte datum

ano ne Název pojišťovny, banky

Pokud máte sjednáno
pojištìní k platební kartì,
uveïte èíslo karty.

Máte sjednáno další cestovní
pojištìní? Uveïte i pojištìní
v rámci platební karty.

Pojistné plnìní poukažte:
na adresu

Nebo na úèet

Protokolem mezi poškozeným a pojištìným s uvedením data, místa škody, jak ke škodì došlo, co bylo poškozeno, poøizovací cenou vìci, datem  
poøízení. Protokol musí být podepsán pojištìným, poškozeným a dvìma svìdky s uvedením jejich plného jména, data narození a adresy.
Nemùže se jednat o osoby příbuzné.
Dokladem o úhradì škody.

Škodu na zdraví je tøeba
doložit:

policejním protokolem nebo protokolem Horské služby èi jiného oficiálního státního orgánu
písemným vyjádøením svìdkù s uvedením jejich identifikace

mìna

èíslo kód banky spec. symbol 

Prohlašuji, že lékaøské ošetøení bylo nezbytnì nutné a jednalo se o akutní onemocnìní nebo úraz.
V pøípadì, že úhradu nákladù léèení nebo majetkové škody provedl za pojištìného nìkdo jiný, uvede pojištìný jméno a adresu osoby nebo firmy, které má pojistitel vyplatit
pojistné plnìní a zároveò tím prohlašuje, že jeho nároky vùèi pojistiteli jsou tímto plnìním vyrovnány.
Prohlašuji, že poškozená osoba není v pøíbuzenském vztahu ani s pojištìným, ani s pojistníkem, ani v pracovním nebo obchodním vztahu k nim.
Souhlasím, aby si pojistitel vyžádal veškerou dokumentaci o mém zdravotním stavu a prùbìhu léèení pro potøeby šetøení škodné události a zprošťuji lékaøe slibu mlèenlivosti.
Rovnìž souhlasím, aby si pojistitel vyžádal potøebné podklady u policie, správních orgánù a jiných pojišťoven pro potøeby šetøení škodné události.
Podpisem potvrzuji, že jsem všechny dotazy odpovìdìl/a úplnì a pravdivì a jsem si vìdom/a dùsledkù hrubì zkreslených nebo neúplných odpovìdí na povinnost pojistitele
plnit. Prohlašuji, že souhlasím, aby pojistitel zpracovával mé osobní údaje ve smyslu zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù.

V dne Podpis pojištìného

Oznámení
o škodě

Cestovní pojištění

UNIQA pojišťovna, a. s.
Zapsána u Mìstského soudu v Praze,
oddíl B, è. vložky 2012.  
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IÈ: 49240480

Vyplòte èíslo pojistné smlouvy
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Požadovanou variantu zakøížkujte!

Tel.: +420 488 125 125



Oznámení
o ‰kodû

Cestovní poji‰tûní
Storno cesty

Náhrada dovolené

VyplÀte ãíslo pojistné smlouvy

VyplÀuje poji‰tûná osoba,

Cena zájezdu

Termín zájezdu od do zemû

Skipas od do Cena skipasu Kã

Kã Uhradil/a jsem CK Kã

Cestovní kanceláfi vrátila ãástku Kã Dne

Kã
V˘‰e nákladÛ, které stornem/nevyuÏitím
sluÏeb vznikly poji‰tûnému

dne

ano          ne pokud ano, kdy /rok

ve v˘‰i Kã

K oznámení pfiiloÏte: – potvrzení lékafie o onemocnûní s uvedením diagnózy – kopii cestovní smlouvy
– kopii dokladu o úhradû zájezdu a pojistného – kopie objednan˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb
– pfiíp. ovûfienou kopii úmrtního listu – úfiední zprávu

Cestovní kanceláfi potvrzuje, Ïe uvedené údaje jsou pravdivé a Ïe jiÏ nebylo moÏno zajistit náhradníka, event. dohodnout storno se zahraniãním partnerem bez náhrady.

Pojistné uhrazeno  

DÛvod storna / NevyuÏití
zaplacen˘ch sluÏeb

Zpráva o‰etfiujícího lékafie
(datum onemocnûní/úrazu,
diagnóza...)

Datum zru‰ení cesty / Datum
pfieru‰ení zaplacen˘ch sluÏeb

Jména poji‰tûn˘ch osob, 
které stornovali cestu 
/ Jméno poji‰tûné osoby, která 
nevyuÏila zaplacené sluÏby

S uveden˘m onemocnûním
jste se léãil/a jiÏ dfiíve?

UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

Cestovní kanceláfi
Název cestovní kanceláfie

Telefon (8 - 17 hodin)

Poji‰tûn˘

V‰eobecné údaje

Rodné ãíslo   Titul

Pfiíjmení Jméno

Ulice

â.p. PSâ Obec
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V dne Podpis poji‰tûného

V dne Razítko a podpis cestovní kanceláfie

2   0

dne 2   0

2   0

2   0

2   0 2   0

2   0

Pojistné plnûní poukaÏte na  

nebo na adresu

kód bankyã. úãtu spec. symbol

E-mail
@

PoÏadovanou variantu zakfiíÏkujte!

Podpisem potvrzuji, Ïe jsem v‰echny dotazy odpovûdûl/a úplnû a pravdivû a jsem si vûdom/a dÛsledkÛ hrubû zkreslen˘ch nebo neúpln˘ch odpovûdí na povinnost pojistitele plnit.
Souhlasím, aby si pojistitel vyÏádal ve‰kerou dokumentaci o mém zdravotním stavu a prÛbûhu léãení pro potfieby ‰etfiení ‰kodné události a zpro‰Èuji lékafie slibu mlãenlivosti.
RovnûÏ souhlasím, aby si pojistitel vyÏádal potfiebné podklady u policie, správních orgánÛ a jin˘ch poji‰Èoven pro potfieby ‰etfiení ‰kodné události.
Prohla‰uji, Ïe souhlasím, aby pojistitel zpracovával mé osobní údaje ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.



INFORMACE
SOUHLASY UNIQA pojišťovna, a.s. 

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

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 488 125 125

Zpracování osobních údajů 
informace a souhlasy
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním kritériem při poskytovaní našich služeb je nepochybně spokojenost Vás, našich klientů, a proto přizpůsobujeme každou naši 
nabídku Vašim nejrozmanitějším potřebám a přáním. Za tímto účelem využíváme Vaše osobní údaje a zpracováváme je v souladu  
s platnými a účinnými právními předpisy. Ochraně Vašich osobních údajů tak věnujeme značnou pozornost, abychom mohli předejít 
každému neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromí.

UNIQA si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto sub-
jektů údajů, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 Správcem osobních údajů je společnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, IČO: 49240480, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2012, telefonní číslo: 488 125 125,  
e-mail: info@uniqa.cz (dále též „UNIQA“).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, V JAKÉM ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY?

 Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše 
zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně 
potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.

 Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: Vaše identifikační a kontaktní údaje, sociodemografická data (jako např. 
věk či rodinný stav), informace o Vašem využívání našich produktů a služeb a plnění smluv (např. transakční údaje), lokační úda-
je, údaje o Vašem zdravotním stavu a další nezbytné údaje. Informace získáváme jednak přímo od Vás při uzavření a v průběhu 
plnění smlouvy, a také od jiných osob a z veřejně dostupných zdrojů.  

 Podrobný přehled osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, naleznete na webových stránkách www.uniqa.cz/ 
osobni-udaje/

 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat

 2.1 Bez nutnosti Vašeho souhlasu

(a) Zpracování na základě plnění právní povinnosti

 Osobní údaje zpracováváme na základě požadavků, které nám zejména klade zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/2004 Sb.,  
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění tehdejších předpisů a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opat-
řeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2013 
Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Přehled všech právních předpisů 
týkajících se zpracování Vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách UNIQA.

(b) Zpracování na základě smlouvy

 Osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, 
je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. 

(c) Zpracování na základě oprávněných zájmů

 Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli informovat o novinkách týkajících se Vámi využívaných produktů  
a nabízet Vám další služby a produkty. Některé osobní údaje zpracováváme pro účely prevence a odhalování trestných činů, 
k obhajobě právních nároků a pro předávání v rámci skupiny UNIQA pro jejich další zpracování. 

 2.2 S Vaším souhlasem

(a) Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů pro účely přípravy smlouvy
 Abychom Vám mohli nabídnout některé činnosti a vybrané produkty (např. životní pojištění), je nezbytné, abychom se před 

uzavřením smlouvy seznámili s některými informacemi o Vás, které mohou mít charakter zvláštní kategorie osobních údajů 
(dříve citlivé osobní údaje, např. informace o zdravotním stavu anebo Váš dynamický biometrický podpis). Za tím účelem 
potřebujeme Váš souhlas, ale pouze jednou.

(b) Marketing

  Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme s Vaším souhlasem pro účely některých marketingových operací, např. pro zasílání 
individuálních nabídek námi poskytovaných služeb.

(c)  Telefonní hovory

  Pro zkvalitnění našich služeb a zaznamenání Vašich přání mohou být Vaše hovory nahrávány. 

 Podrobný přehled situací, během kterých zpracováváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem anebo bez něj, naleznete na 
webových stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/



3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 V rámci poskytování našich služeb může docházet k automatizovanému zpracování některých údajů, tzv. profilování. Profilování 
spočívá v automatizovaném zpracování osobních údajů za použití informačních systémů a jeho cílem je zkvalitnění našich služeb 
a jejich přizpůsobení pro Vaše potřeby. Žádné rozhodnutí se však neděje čistě na základě automatizovaného zpracování, vždy 
rozhodují lidé a Vy máte právo se k výsledkům profilování vyjádřit. 

4. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 Osobní údaje zpracovává přímo UNIQA nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o  za-
bezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, asistenční společnosti a jiní dodavatelé, pojišťovací 
zprostředkovatelé, zajistitelé, ostatní pojišťovny a další subjekty).

 Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít společnosti ze skupiny UNIQA, dále mohou být Vaše osobní údaje za určitých pod-
mínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům, České národní bance apod., v rámci výkonu 
jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

 Informace o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé osobní údaje předáváme, naleznete v sezna-
mu zpracovatelů na webových stránkách www.uniqa.cz/informace/

5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

 Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracovává-
me Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou 
právními předpisy. 

6. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

 Právo odvolat souhlas
 Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat. 

 Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům
 Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte 

právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Máte rovněž právo na poskytnutí kopií zpra-
covávaných osobních údajů.

 Právo na opravu
 Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. 

 Právo na omezení zpracování
 V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Seznam případů, kdy můžete 

uplatnit své právo na omezení zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách www.uniqa.cz/informace/ 

 Právo vznést námitku
 Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními před-

pisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku. Stejně tak můžete vznést námitku proti automati-
zovanému rozhodování.

 Právo na přenositelnost
 Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto úda-

je jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností UNIQA druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

 Právo na výmaz
 V některých právem stanovených případech máte právo na to, abychom na Váš pokyn vymazali osobní údaje, které se Vás týkají. 

Seznam důvodů umožňujících uplatnění práva na výmaz osobních údajů naleznete na webové stránce www.uniqa.cz/informace/

 Právo podat podnět nebo stížnost
 V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost 

UNIQA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, 
www: https://www.uoou.cz

 Veškerá sdělení a vyjádření Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

7. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

 Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince 488 125 125, e-mailem na adrese 
info@uniqa.cz nebo písemně na korespondenční adrese UNIQA: Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012. 

 Rovněž se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e mailu osobniudaje@uniqa.cz, nebo na adrese 
Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 16012. Povinně zveřejňované údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů naleznete na našich 
stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje/.
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