
UNIQA pojišťovna, a.s. 

Jsme univerzální pojišťovna, která vychází vstříc rozmanitým potřebám občanů i firem 

ohledně životního a neživotního pojištění. Na českém trhu působíme od roku 1993 

a patříme zde k nejsilnějším pojišťovnám. V portfoliu spravujeme okolo 

890.900 pojistných smluv. https://www.uniqa.cz/o-uniqa/ 

Vedení společnosti 

Ing. Martin Žáček, CSc., předseda představenstva, generální ředitel (CEO) 

Ing. Lucie Urválková, místopředsedkyně představenstva, ekonomická ředitelka (CFO) 

Wolfgang Friedl, člen představenstva, obchodní ředitel (CSO) 

Dipl. Ing. Robert Wasner, člen představenstva, pojistně technický ředitel (CITO) 

Mgr. Rastislav Havran, člen představenstva, operační ředitel (COO) 

Dozorčí rada a Výbor pro audit 

Dozorčí rada: 

Dr. Wolfgang Kindl, předseda dozorčí rady 

Zoran Visnjic, místopředseda dozorčí rady 

Mag. Andreas Kössl, člen dozorčí rady 

Dr. Erik Leyers, člen dozorčí rady 

Johannes Porak, člen dozorčí rady 

Dipl. Ing. René Knapp, člen dozorčí rady 

  

Výbor pro audit: 

doc. Ing. Marie Konečná, CSc., předsedkyně a nezávislá členka výboru pro audit 

Ing. Jana Švenková, nezávislá členka výboru pro audit 

Vladimír Hořejší, nezávislý člen výboru pro audit 

Koncern UNIQA 

Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA International Versicherungs-Holding, 

AG (Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko). Tato společnost je součástí 

pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni. Koncern 

zajišťuje služby v celkem 18 zemích Evropy pro 10,5 milionu zákazníků. Tradice pojištění 

UNIQA trvá už více než 200 let. 

https://www.uniqa.cz/o-uniqa/


Kontakty 

Adresa (centrála): UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 12 Praha 6 

 

E-mail: info@uniqa.cz, datová schránka: andcicx 

 

Servisní call centrum a hlášení škod: 488 125 125 

Prodej pojištění: 483 04 04 04 

Provozní doba telefonních linek: pondělí až pátek 8-18 hodin (hlášení škod možné 24 

hodin denně) 

UNIQA pojišťovna, a.s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012. 

IČ: 49240480, DIČ: CZ-699003142 

Hledáte nejbližší pobočku? Podívejte se na mapu sítě UNIQA pojišťovny zde. 

Bankovní spojení 

Zaplatit můžete na náš účet (viz níže nebo dle informací ve smlouvě): 
• (trvalým) příkazem k úhradě z účtu 

• inkasem z účtu 

• prostřednictvím SIPO platby 

 

Bankovní spojení - hlavní účet pro úhradu pojistného: 1071001005/5500. 

Variabilní symbol (VS) - číslo pojistné smlouvy. 

UNIQA pojišťovna, a.s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2012. 

IČ: 49240480, DIČ: CZ-699003142 

Více informací o možnostech platby naleznete /moznosti-platby/  
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