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RÁMCOVÁ POJISTNÁ  SMLOUVA O  ÚRAZOVÉM 

POJIŠTĚNÍ 

Č. 3554000302 
 

         

UNIQA pojišťovna, a.s. 
registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 
se sídlem:  Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ:   492 40 480 
zastoupená: RNDr. Petrem Koubou, ředitelem odboru úraz. a cest. pojištění 
   Jitkou Neduchalovou z odboru úrazového a cestovního pojištění 
   (dále jen pojistitel) 
a 
 
SNOW & FUN, spol. s. r. o. 
registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložky 144607 
se sídlem:  Tovačovského 1166/4 
  130 00 Praha 3 
IČO:  28479424 
Zastoupená: Ing. Janem Dudou, jednatelem 
 

 

       

uzavírají dle příslušných ustanovení zákona o pojistné smlouvě (zákon č.37/2004 Sb.) v platném znění,  

Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. (dále jen VPP) platných pro kolektivní úrazové 

pojištění (UCZ/05, UCZ/U/05 a DPP/UK/05) tuto pojistnou smlouvu v tomto znění : 

 
 

Článek I 
Předmět pojištění, pojištěné osoby 

1.  Předmětem pojištění je pojištění smrti následkem úrazem, trvalých následků úrazu a nemocničního 
odškodného v důsledku úrazu výhradně pro držitele platných jízdenek sáňkařské dráhy (dospělé i 
děti) provozované pojistníkem (dále jen „jízdenky“). Odchylně od VPP UCZ/U/05, Článku 1, bodu 3 se 
nepřihlíží ke vstupnímu věku pojištěného.   
2. Pojistné krytí se vztahuje pouze na úrazy, které pojištěné osoby utrpí při činnostech souvisejících s 
nástupem na jízdu, během jízdy a s ukončením jízdy na sáňkařské dráze.  

 
Článek II 

Rozsah pojistného krytí 
 

1.  Pojištění je sjednáno buď ve variantě A (dospělí) nebo ve variantě B (děti do 15 let) – definice 
rozsahu pojištění následuje :  
 
Varianta A – dospělí 
1. Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu:    200 000 Kč 
2. Pojistná částka pro trvalé následky úrazu (od 10% tělesného poškození): 400 000 Kč 
3. Pojistná částka pro nemocniční odškodné následkem úrazu          200 Kč / den 
Pojistné za jízdenku:     14 Kč 
 
Varianta B – děti: 
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1. Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu:      25 000 Kč 
2. Pojistná částka pro trvalé následky úrazu (od 10% tělesného poškození): 400 000 Kč 
3. Pojistná částka pro nemocniční odškodné následkem úrazu          200 Kč / den 
Pojistné za jízdenku:     14 Kč 

 
2.  Pokud rozsah trvalých následků úrazu nedosáhne 10%, pojistné plnění se neposkytuje.  
 

Článek III 
Pojistné plnění, hlášení pojistných událostí 

1. V případě vzniku nároku na pojistné plnění bude pojistné plnění v souladu se zněním 
Všeobecných pojistných podmínek poskytnuto přímo pojištěné osobě popř. obmyšleným osobám.      
V případě neuvedení obmyšlené osoby bude plnění poskytnuto osobám určeným podle ust. § 51 Sb., 
zákona o pojistné smlouvě.  
2. Pojistné plnění je splatné v měně České republiky a na území České republiky. 
3. Úraz pojištěného ohlásí pojistník bez zbytečného odkladu písemně na tiskopisu pojistitele   
„Oznámení úrazu“. Současně je povinen předložit veškerou dostupnou dokumentaci vztahující se k 
předmětné pojistné události, včetně dokladů o vzniku pojistné události. Tiskopis musí být řádně a 
pravdivě vyplněn a opatřen razítkem pojistníka. 
4. Vyplněný tiskopis „Oznámení úrazu“, a platnou jízdenku ze dne úrazu zašle pojistník na adresu 
UNIQA pojišťovna, a.s., odbor likvidace neživotního pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6. 
5. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost všech údajů a vyžádat si potřebné doklady k vyřízení 
pojistné události včetně lékařských zpráv. 
6. Pojistitel je oprávněn podle potřeby prověřit podklady, na základě nichž byl potvrzen tiskopis 
„Oznámení úrazu“ pojištěného. 
7. Pojistník je povinen vést evidenci o všech jemu hlášených pojistných událostech a předkládat je 
měsíčně pojistiteli spolu s vyúčtováním pojistného.    

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


