
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

Klientský kupón
2019 - UNIQA 

Tento kupon slouží:

I.  k dokladování uzavření pojištění u UNIQA pojišťovny, a.s. (dále jen „UNIQA“) pro účel provedení zvýhodněných služeb Cebia, spol. s r.o. (dále jen „Cebia“).
II.  k objednání níže uvedených služeb u Cebia pro klienty UNIQA. 
Na základě tohoto kupónu budou níže uvedené služby provedeny za zvýhodněných podmínek některým z Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen „APC“) přesně podle 
platných podmínek pojištění UNIQA (neprovedení vyžadovaných služeb má vážné dopady na pojistné krytí - viz pojistná smlouva / podmínky pojištění). Cebia informuje 
UNIQA o faktickém provedení předepsaných služeb v konkrétním APC.

Zvýhodněné služby Cebia pro klienty UNIQA:

1.  Značení skel vozidla – systémy SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS s registrací do Systému OCIS - klient hradí 50% běžné ceny (1.700 Kč).
2. Dokumentace stavu vozidla – systém VINFOTO resp. VINFOTO PLUS - pro klienta je tato služba zdarma, uzavřel-li pojištění u UNIQA na dobu jednoho roku 

nebo delší. Prohlídka VINFOTO je prováděna k pojištění KASKO; prohlídka VINFOTO PLUS k samostatnému pojištění SKEL (POV + čelní SKLO).
3.  Prověření původnosti identifikátorů vozidla - systém VINTEST PLUS – klient hradí zvýhodněnou cenu.

Použití kupónu:

Alternativa I. - zástupce UNIQA / prodejce vozidla je zároveň APC s pověřením provést požadovanou službu.
Po uzavření pojistné smlouvy / leasingové smlouvy s pojištěním KASKO nebo SKLA u UNIQA (dále jen „Pojistné smlouvy“) zástupce UNIQA níže 
podepsaný provede za zvýhodněných podmínek požadované služby dle platné „Metodiky přijetí do pojištění“ současně při uzavírání pojistné smlouvy  
u UNIQA, jestliže je zároveň APC, které má pro tyto účely pověření Cebia. V tomto případě se kupón zasílá na adresu Cebia s ostatními doklady, které 
je APC povinno předat Cebia po provedení služby.

Alternativa II. - zástupce UNIQA / prodejce vozidla není zároveň APC s pověřením provést požadovanou službu.
Po uzavření pojistné smlouvy / leasingové smlouvy s pojištěním KASKO nebo SKLA u UNIQA (dále jen „Pojistné smlouvy“) zástupce UNIQA níže 
podepsaný předá vyplněný a oběma stranami podepsaný klientský kupon UNIQA spolu s příslušným seznamem APC klientovi. Klient se dostaví s tímto 
kuponem na jedno z APC provádějící níže uvedenou službu. 

!   PEČLIVĚ VYPLŇTE   !

Jméno, příjmení a titul klienta 

Ulice, č.p., PSČ a obec klienta  

Kontaktní telefon klienta  

Tovární značka a typ vozu  

Registrační značka vozu*  

VIN (č. karosérie)  

  Zakřížkujte požadovanou službu:              Službu provádí APC   Za provedení služby hradí klient - zakřížkujte podle doby pojištění 
                       (viz seznam   V ceně EUROVIN OCIS není zahrnuto poštovné. 

                           www.uniqa.cz) Ceny včetně DPH jsou platné od 1. 1. 2013 s tím, že Cebia si vyhrazuje právo změn.

         doba pojištění 1 rok a více              doba pojištění do 1 roku 

       SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS (nová vozidla)                         A    850 Kč   850 Kč

       SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS + VINFOTO                               B                                 850 Kč *  2.100 Kč

       SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS + VINTEST PLUS                           C 3.450 Kč  3.450 Kč

       VINFOTO, VINFOTO PLUS                                 B                                     0 Kč *  1.250 Kč

       VINTEST PLUS                                 C        2.600 Kč  2.600 Kč

   

  Číslo pojistné smlouvy    

Číslo leasingové smlouvy          Číslo hromadné pojistné smlouvy  

Číslo pojistné smlouvy nemusí být vyplněno, je-li vyplněno číslo leasingové smlouvy a číslo hromadné pojistné smlouvy.

* 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 6 VPP UCZ/Voz/19). V takovémto případě 
bude pohledávka pojistitele za klientem postoupena společnosti Cebia k vymáhání. 

Podepsaní prohlašují, že kupon byl vydán ke dni sjednání pojištění a že údaje uvedené na tomto kupónu byly vyplněny pravdivě. Kupón platí maximálně 1 měsíc. 
Klient UNIQA bere na vědomí, že výše uvedené zvýhodněné služby Cebia – UNIQA může využít pro jedno vozidlo pouze jedenkrát. 

v    dne   čitelné jméno, příjmení a podpis klienta UNIQA
 

v    dne   čitelné jméno, příjmení a podpis zástupce UNIQA / prodejce vozu

Cebia, spol. s r.o.   UNIQA pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4  Evropská 136, 160 12  Praha 6
tel.: 222 207 207, fax: 222 207 107 tel: 488 125 125

*)  údaj o registrační značce - dříve SPZ - se nevyplňuje, pokud dosud nebyla 
 příslušným úřadem přidělena.
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