Pojistná smlouva č. 1690609318
Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje
Mgr. Eva Bernatová, manažer, Korporátní a průmyslové pojištění
Ing. Daniel Krupička, vedoucí upisovatel, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištění
(dále jen „pojistitel“)
a
Česká rada dětí a mládeže
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 68379439
za níž jedná Ing. Aleš Sedláček, předseda
(dále jen „pojistník“)
uzavírají tuto pojistnou smlouvu
•
•
•

o pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu (obecná odpovědnost a odpovědnost z provozní
činnosti) – oddíl I.;
o pojištění odpovědnosti zaměstnance – oddíl II.;
o pojištění nemajetkové újmy – oddíl III.

PREAMBULE:
Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit
společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21. 12. 2019 je pojistitelem dle této pojistné
smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je
v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s.,
myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s.

Makléřská doložka
Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem C.E.B., a.s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 5/57,
PSČ 12000, Česká republika, IČO: 27429741, (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě
zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen
správou této pojistné smlouvy. S ohledem na to budou jednání týkající se této pojistné smlouvy prováděna
výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, a to po dobu trvání pojištění nebo do okamžiku, kdy se
pojistitel dozví, že plná moc byla odvolána. Pojistník se zavazuje o odvolání plné moci bez odkladu písemně
informovat pojistitele.
Korespondenční adresy
Pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s. (odd. KPP/ODP), Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, ČR
Pojistník: adresa makléře - C.E.B., a.s., Lublaňská 5/57,120 00 Praha 2, ČR
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Oddíl I. Pojištění odpovědnosti za újmu / škodu (obecná odpovědnost a odpovědnost
z provozní činnosti)
Pojištěnými dle této pojistné smlouvy (tohoto oddílu pojistné smlouvy) jsou:
•

Fyzické osoby, kterými se pro účely pojištění dle této pojistné smlouvy rozumí:
1. vedoucí kolektivů dětí a mládeže;
2. hlavní vedoucí táborů;
3. osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží;
4. statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků, činovníci / funkcionáři
aktivně se podílející na činnosti pojištěných organizací (např. hospodáři, správci budov apod.);
5. další osoby vykonávající činnost ve prospěch zadavatele a/nebo pojištěných organizací, které
jsou uvedeny jmenovitě seznamu pojištěných, který je přílohou této pojistné smlouvy.
Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními
předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších organizací, která jsou do pojištění dle této
pojistné smlouvy zahrnuta a pro něž pojistník pojistnou smlouvu vyjednal, včetně jejich pobočkových
spolků.

•

Právnické osoby / organizace, kterými se pro účely pojištění dle této pojistné smlouvy rozumí:
1. Pojistník, tedy Česká rada dětí a mládeže;
2. Členské organizace pojistníka (zejména spolky včetně jejich pobočných spolků, kolektivní
členové např. pobočky, obecně prospěšné společnosti, ústavy apod.);
3. Další organizace, které jsou jmenovitě uvedeny v seznamu pojištěných vč. jejich pobočných
spolků, které jsou uvedeny v příloze této pojistné smlouvy.
4. Dětské skupiny

Osobou oprávněnou dle tohoto oddílu této pojistné smlouvy je pojištěný.
1.

Pojistné nebezpečí, pojistná událost

1.1.

Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné
újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu
nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem
v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž
je na základě platných právních předpisů oprávněn.

1.2.

Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené:
a) jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče;
b) osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu;
c) osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným;
d) jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.

1.3.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen
se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

2.

Rozsah pojištění

2.1.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti
VPP O 2014/01, Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02,
doplňkovými pojistnými podmínkami: Věci třetích osob (DPP O 03), Onemocnění z potravin
(DPP O 07), Životní prostředí (DPP O 08), Křížová odpovědnost (DPP O 09), sazebníkem
administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně
závaznými právními předpisy České republiky.
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2.2.

Základní rozsah pojištění je vymezen čl. 3 ZPP O 2014/02 a následujícím smluvním ujednáním:

2.2.1.

Čl. 3, odst. 1. Věcný rozsah pojištění se nahrazuje následujícím zněním:
Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil
a) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením
na zdraví, usmrcením;
b) škodu na hmotné movité věci nebo objektu (za škodu na hmotné movité věci nebo objektu se
odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. n) ZPP O 2014/02 považuje i škoda způsobená ztrátou
včetně prosté krádeže, krádeže vloupáním nebo loupeže);
c) následnou finanční škodu;
d) jinou majetkovou újmu (čistě finanční škodu), která nevyplývá ze škody na zdraví, zvlášť závažného
ublížení na zdraví, usmrcení, škody na hmotné věci nebo objektu a to v rozsahu čl. 4, odst. 4. ZPP O
2014/02;
e) škodu na životním prostředí v rozsahu DPP O 08;
f) náklady právního zastoupení.
Ustanovení o věci se na živé zvíře použijí obdobně, avšak jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho
povaze.

2.2.2.

V případě škody nebo jiné újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:
a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví
(např. bolestné, ztížení společenského uplatnění);
b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení
nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného;
c) následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka
(např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu).

2.2.3.

V případě škody na hmotné věci nebo objektu (dále také jen “věc”) poskytne pojistitel náhradu:
a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou;
b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc
na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) tohoto článku (např. ušlý zisk,
náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj).

2.2.4.

V případě újmy na živém zvířeti (dále také jen “zvíře”) poskytne pojistitel náhradu:
a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete;
b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněně užívající zvíře
na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) tohoto článku (např. ušlý zisk),
účelně vynaložené náklady spojené s péči o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil.

2.2.5.

Pojištění se dále vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout
a) náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob i ve prospěch
zaměstnanců (v rozsahu čl. 4, odst. 3 ZPP O 2014/02;
b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti
se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy
na zdraví nebo životě člověka, a to ve prospěch třetích osob i ve prospěch zaměstnanců (v rozsahu
čl. 4, odst. 3 ZPP O 2014/02).

2.3.

Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02 je sjednáno pro tato pojistná
nebezpečí:

2.3.1.

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

2.3.2.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku vč. rozšíření dle DPP O 07 Onemocnění z potravin

2.3.3.

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

2.3.4.

Čistě finanční škoda vč. pokut a penále
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Pro pojištění čistě finanční škody se sjednává max. sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného
ve výši 1 000 000 Kč.
2.4.

Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému
nároku na náhradu škody nebo jiné újmy, pokud se na ni vztahuje sjednané pojištění, a to v rozsahu
stanoveném VPP a ZPP, jimiž se pojištění dle této pojistné smlouvy řídí.

2.5.

Pojištění dle této pojistné smlouvy se rovněž vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody
nebo jiné újmy způsobené jednotlivými pojištěnými navzájem vč. rozšíření pojištění dle DPP O 09.

2.6.

Věci převzaté, užívané, odložené

2.6.1.

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody vzniklé na hmotných movitých věcech
vč. zvířete, které pojištěný užívá nebo které převzal k provedení objednané činnosti, a to v rozsahu
DPP O 03. Ujednává se, že odchylně od čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. k) ZPP O 2014/02 se v rozsahu
tohoto článku pojištění vztahuje také na povinnost pojištěného k náhradě škody na věcech vnesených
a odložených, je-li s provozováním pojištěné činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc
odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají.

2.6.2.

Odchylně od ustanovení DPP O 03 se pojištění vztahuje na škodu způsobenou na dopravních
prostředcích vč. motorových vozidel. Pro škodu na dopravních prostředcích vč. motorových vozidel
se sjednává sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného ve výši 50 000 Kč.

2.6.3.

Odchylně od ustanovení DPP O 03 a čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. q) ZPP O 2014/02 se pojištění
vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody na bezpilotních letounech (dronech), které pojištěný
převzal k užívání.
Pro rozšíření pojištění dle tohoto odstavce se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou
událost 25 000 Kč, avšak celkové roční plnění nepřesáhne v pojistném období 150 000 Kč.

2.7.

Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. r) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje také na povinnost
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé provozem dopravního prostředku s přidělenou
registrační značkou.
Pojištění se nadále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé
z provozu dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění
odpovědnosti způsobené provozem vozidla.
Pro rozšíření pojištění dle tohoto odstavce se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou
událost ve výši 5 000 000 Kč.

2.8.

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé
v souvislosti s vlastnictvím a/nebo provozem plavidel (zejména kánoí, pramic, kajaků, prámů, vorů,
jachet a plachetnic apod.). Ujednává se, že pro pojištění dle tohoto článku nebude uplatněna výluky
dle čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. ff) ZPP O 2014/02.
Pro rozšíření pojištění dle tohoto odstavce se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou
událost ve výši 5 000 000 Kč.

2.9.

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé
v souvislosti s nakládáním se zbraněmi a/nebo střelivem zbraní typu vzduchovka, malorážka, airsoftová
a/nebo paintbolová zbraň, luky, kuše, praky, meči při historickém šermu apod.
Pro rozšíření pojištění dle tohoto odstavce se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou
událost ve výši 5 000 000 Kč.

2.10.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného k náhradě škody (odchylně od čl. 3, odst. 4, bod 1),
písm. m) ZPP O 2014/02) na klenotech a jiných cennostech, na věcech umělecké, historické hodnoty,
na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách.
Pro rozšíření pojištění dle tohoto odstavce se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou
událost ve výši 500 000 Kč.
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2.11.

Pojištění se v rozsahu DPP O 08 vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody způsobené
náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, bez ohledu na to, zda škodu způsobila náhlá
a nahodilá porucha ochranného zařízení. Pojištění se sjednává pro případ náhlé, nahodilé, mimořádné,
částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události (skutečnosti), vniklé
v souvislosti s činností pojištěného nebo v souvislosti s oprávněným užíváním objektu nebo zařízení
pojištěným, ze které vznikla škod. Došlo-li ke znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel pojistné
plnění rovněž na úhradu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých
v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoli úniku
nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem příčiny vzniku škody,
a ze které bezprostředně hrozí vznik škody na životě, zdraví nebo majetku fyzické nebo právnické
osoby odlišné od pojištěného.

2.12.

Ujednává se, že pojistitel se vzdává svého práva na náhradu škody nebo jiné újmy nebo jiného
obdobného práva dle § 2820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud vzniklo toto právo
vůči nezletilému, který způsobil škodu nebo jinou újmu v souvislosti se svou účastí na akcích
pojištěného.

3.

Pojištěný předmět činnosti

3.1.

Činnosti / vztahy, ke kterým jsou právnické osoby / organizace v souladu s jejich zakládací listinou,
stanovami apod. oprávněni.
Činnosti, ke kterým jsou fyzické osoby oprávněni a vykonávají je ve prospěch pojištěných organizací.

3.2.

Pronájem objektů, ke kterému je pojištěný oprávněn a nevyžaduje zvláštního oprávnění nebo povolení.

3.3.

Dětská skupina - poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.
v platném znění. Pro pojištěnou činnost dle tohoto článku se neuplatní výluka dle čl. 3 odst. 4 bod 1.
písm. ff) ZPP O 2014/02.

4.

Územní rozsah pojištění

4.1.

Svět kromě USA a Kanady - pojištění se na rozdíl od čl. 3, odst. 3. ZPP O 2014/02 vztahuje
na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na území celého světa kromě USA
a Kanady.

4.2.

Území USA a Kanada - pojištění se na rozdíl od čl. 3, odst. 3. ZPP O 2014/02 vztahuje na povinnost
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na území USA a Kanady.
Smluvní ujednání pro škody nebo jiné újmy vzniklé na území USA a Kanady:
Na rozdíl od článku 3 odst. 2. ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě
škody nebo jiné újmy, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy
vznikne v době trvání pojištění a pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně
uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění.
I pokud je v pojistné smlouvě sjednáno, pojištění se pro území USA a Kanady nevztahuje na:
a) škody nebo jiné újmy způsobené znečištěním vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo zemského
povrchu (škody na životním prostředí)
b) ekologickou újmu.

5.

Časový rozsah pojištění – loss occurrance
Odchylně od čl. 3, odst. 2. ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě
škody nebo jiné újmy, která nastane v době trvání pojistné smlouvy.

5/15

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno,
www.generaliceska.cz

Důvěrné / Confidential

6.

Limit pojistného plnění, spoluúčast

6.1.

Fyzické osoby
Limit pojistného plnění pro rozsah pojištění definovaný v čl. 2. pojistné smlouvy pro každého
pojištěného na jednu pojistnou událost činí 10 000 000 Kč.
Odchylně od čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí,
včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne
jednonásobek limitu pojistného plnění sjednaného v tomto článku pojistné smlouvy, tedy 10 000 000 Kč.
Ujednává se, že v případě, že jsou v čl. 2 pojistné smlouvy sjednány nižší sublimity pojistného plnění
než je uvedeno v tomto článku, pak pro daný rozsah pojištění platí sublimit pojistného plnění uvedený
v čl. 2. této pojistné smlouvy.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

6.2.

Právnická osoba / organizace – varianta A
Limit pojistného plnění pro rozsah pojištění definovaný v čl. 2. pojistné smlouvy pro každého
pojištěného na jednu pojistnou událost činí 10 000 000 Kč.
Odchylně od čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí,
včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne
jednonásobek limitu pojistného plnění sjednaného v tomto článku pojistné smlouvy, tedy 10 000 000 Kč.
Ujednává se, že v případě, že jsou v čl. 2 pojistné smlouvy sjednány nižší sublimity pojistného plnění
než je uvedeno v tomto článku, pak pro daný rozsah pojištění platí sublimit pojistného plnění uvedený
v čl. 2. této pojistné smlouvy.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

6.3.

Právnická osoba / organizace - varianta B
Limit pojistného plnění pro rozsah pojištění definovaný v čl. 2. pojistné smlouvy pro každého
pojištěného na jednu pojistnou událost činí 20 000 000 Kč.
Odchylně od čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí,
včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne
jednonásobek limitu pojistného plnění sjednaného v tomto článku pojistné smlouvy, tedy 20 000 000 Kč.
Ujednává se, že v případě, že jsou v čl. 2 pojistné smlouvy sjednány nižší sublimity pojistného plnění
než je uvedeno v tomto článku, pak pro daný rozsah pojištění platí sublimit pojistného plnění uvedený
v čl. 2. této pojistné smlouvy.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

6.4.

Právnická osoba / organizace – varianta C
Limit pojistného plnění pro rozsah pojištění definovaný v čl. 2. pojistné smlouvy pro každého
pojištěného na jednu pojistnou událost činí 30 000 000 Kč.
Odchylně od čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí,
včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne
jednonásobek limitu pojistného plnění sjednaného v tomto článku pojistné smlouvy, tedy 30 000 000 Kč.
Ujednává se, že v případě, že jsou v čl. 2 pojistné smlouvy sjednány nižší sublimity pojistného plnění
než je uvedeno v tomto článku, pak pro daný rozsah pojištění platí sublimit pojistného plnění uvedený
v čl. 2. této pojistné smlouvy.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.
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6.5.

Dětská skupina
Limit pojistného plnění pro rozsah pojištění definovaný v čl. 2. pojistné smlouvy pro každého
pojištěného na jednu pojistnou událost činí 10 000 000 Kč.
Odchylně od čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí,
včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne
jednonásobek limitu pojistného plnění sjednaného v tomto článku pojistné smlouvy, tedy 10 000 000 Kč.
Ujednává se, že v případě, že jsou v čl. 2 pojistné smlouvy sjednány nižší sublimity pojistného plnění
než je uvedeno v tomto článku, pak pro daný rozsah pojištění platí sublimit pojistného plnění uvedený
v čl. 2. této pojistné smlouvy.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč

6.6.

Ujednává se, že v případě že je sjednáno pojištění dle DPP nebo Rozšíření základního věcného
rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02, tak pro pojištění dle daného DPP nebo Rozšíření základního
věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02 platí limit pojistného plnění sjednaný v pojistné
smlouvě, nikoli limit pojistného plnění uvedený v textu DPP nebo Rozšíření základního věcného
rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02.

7.

Pojistné

7.1.

Jednotné roční pojistné za pojištění jedné fyzické osoby s územním rozsahem Svět kromě USA
a Kanady činí 44 Kč.

7.2.

Jednotné roční pojistné za pojištění jedné fyzické osoby s územním rozsahem USA a Kanada
činí 80 Kč.
V případě sjednání územního rozsahu USA a Kanada bude u pojištěných osob s tímto územním
rozsahem v seznamu pojištěných dle této pojistné smlouvy uveden územní rozsah USA a Kanada.
Nebude-li uveden územní rozsah USA/Kanada zůstává nadále pro pojištěné sjednán územní rozsah
pojištění Svět kromě USA a Kanady. Pojištění s územním rozsahem USA a Kanada je podmíněno
zasláním seznamu pojištěných osob s požadavkem na toto rozšíření nejpozději jeden den
před vycestováním pojištěných osob mimo území České republiky, není-li toto rozšíření sjednáno
při poslední aktualizaci seznamu pojištěných touto pojistnou smlouvou.

7.3.

Jednotné roční pojistné za pojištění jedné právnické osoby / organizace s limitem pojistného plnění
dle bodu 6.2. činí 1 400 Kč.

7.4.

Jednotné roční pojistné za pojištění jedné právnické osoby / organizace s limitem pojistného plnění
dle bodu 6.3. činí 1 800 Kč.

7.5.

Jednotné roční pojistné za pojištění jedné právnické osoby / organizace s limitem pojistného plnění
dle bodu 6.4. činí 2 100 Kč.

7.6.

Jednotné roční pojistné za pojištění jedné právnické osoby / organizace s limitem pojistného plnění
dle bodu 6.5. činí 1 000 Kč.

7.7.

Ujednává se, že v případě že dojde k ukončeni činnosti pojištěného vykonávané pro pojistníka v
průběhu pojistného období, pak pojištění končí k tomuto dni ukončeni činnosti a pojistitel vrátí z
pojistného uhrazeného za tohoto pojištěného poměrné pojistné od doby ukončení pojištění do konce
pojistného období.
Ujednává se, že je pojistitel oprávněn ověřovat si správnost a úplnost údajů rozhodných pro výpočet
pojistného.

7.8.
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8.

Vznik pojištění / pojistné ochrany

8.1.

Členské organizace pojistníka / právnické osoby jsou pojištěny automaticky ke dni vzniku jejich členství.
Další pojištěné organizace / právnické osoby jsou pojištěny dle této pojistné smlouvy ke dni schválení
jejich přihlášky do pojištění ze strany pojistníka. Tyto nově pojištěné nahlásí pojistník pojistiteli
nejpozději do 60 dnů po vzniku jejich členství. Neučiní-li tak pojistník, tak tyto členské organizace /
právnické osoby se nestávají pojištěnými dle této pojistné smlouvy.

8.2.

Fyzické osoby jsou pojištěny bez jmenného seznamu ke dni vzniku funkce definované výše (vedoucí
kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, statutární orgány pojištěných organizací včetně jejich
pobočných spolků, činovníci / funkcionáři aktivně se podílející na činnosti pojištěných organizací /
právnických osob).
Další fyzické osoby pojištěné dle seznamu jsou pojištěny od data schválení jejich přihlášky do pojištění
pojistníkem. Tyto nově pojištěné fyzické osoby nahlásí pojistník pojistiteli nejpozději do 60 dnů
po vzniku jejich pojištění. Neučiní-li tak pojistník, tak tyto fyzické se nestávají pojištěnými dle této
pojistné smlouvy.

Oddíl II.
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pojištěnými dle této pojistné smlouvy (tohoto oddílu pojistné smlouvy) jsou:
•
Zaměstnanci pojistníka
•
Zaměstnanci členských organizací pojistníka a/nebo organizací, které jsou pojištěnými
dle této pojistné smlouvy a pro něž pojistník pojištění dle této pojistné smlouvy
(vč. oddílu I. a III.) vyjednal, včetně jejich pobočných spolků
Osobou oprávněnou dle tohoto oddílu této pojistné smlouvy je pojištěný.

1.

Pojistné nebezpečí, pojistná událost

1.1.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti pojištěného (zaměstnance) nahradit škodu
způsobenou zaměstnavateli.
Pojištění se vztahuje na povinnost k náhradě škody vzniklé následkem porušení povinnosti stanovené
zákonem. Pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit škodu při porušení povinnosti ze smlouvy,
pokud tato smluvní povinnost nepřesahuje rozsah povinnosti stanovené zákon.
Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného zaměstnance nahradit škodu způsobenou
zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním dle pracovní smlouvy, vztahu konaného na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody
o provedení práce podle ustanovení § 250 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník
práce“).

1.2.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen
se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

2.

Rozsah pojištění

2.1.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance při výkonu zaměstnání (VPP ZAM 2018/04), sazebníkem administrativních poplatků,
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy
České republiky.

2.2.

Základní rozsah pojištění je vymezen v čl. 19 VPP ZAM 2018/04.

2.3.

Odchylně od čl. 19.3 VPP ZAM 2018/04 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě
škody, která nastane v době trvání pojistné smlouvy.
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2.4.

Připojištění ztráta svěřených předmětů
Je-li sjednáno připojištění ztráty svěřených předmětů, tak se pojištění v rozsahu tohoto připojištění
vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli ztrátou svěřených věcí,
tj. nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které zaměstnavatel
zaměstnanci svěřil ve smyslu ustanovení § 255 zákoníku práce.

2.5.

Připojištění řidiči
Je-li sjednáno připojištění řidiči, tak se pojištění v rozsahu tohoto připojištění vztahuje na povinnost
zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli držením, používáním nebo provozem
motorových vozidel, drážních vozidel, plavidel a přívěsů svěřených zaměstnanci zaměstnavatelem
k plnění pracovních úkolů, pojištění se však vztahuje výlučně na povinnost nahradit škodu způsobenou:
– na tomto motorovém vozidle, drážním vozidle, plavidle a přívěsu;
– na pneumatikách a discích kol u tohoto motorového vozidla, drážního vozidla nebo přívěsu, vznikla-li
škoda při události šetřené místně příslušným policejním orgánem;
– na věcech, které jsou přepravovány tímto motorovým vozidlem, drážním vozidlem, plavidlem
nebo přívěsem, vznikla-li škoda při události šetřené místně příslušným policejním orgánem;
– vyproštěním či odtahem tohoto motorového vozidla, drážního vozidla, plavidla nebo přívěsu,
a to pouze v nezbytném rozsahu.

2.6.

Územní rozsah pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, nastane-li škodná událost kdekoliv
na území celého světa.
Pojištění se vztahuje pouze na povinnost nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli, jehož sídlo
se nachází na území České republiky.

3.

Limit pojistného plnění, spoluúčast
Limit pojistného plnění lze sjednat ve variantě:
• 50 000 Kč;
• 100 000 Kč;
• 200 000 Kč.
Pro pojištěné vykonávající práce na základě dohody o pracích konaných na základě dohody
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti lze sjednat ve variantě:
• 20 000 Kč;
• 50 000 Kč.
V případě sjednání volitelného připojištění činí limit pro toto připojištění stejnou částku jako je sjednán
limit pro základní rozsah pojištění.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události ve výši 1 000 Kč.

4.

Pojistné
Pojistné se stanovuje na základě zvoleného limitu pojistného plnění, zvoleného připojištění a druhu
smlouvy/dohody na jejíž základě je činnost vykonávána.
Pojistné pro limity pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění vykonávaného na základě
pracovní smlouvy:
• pojistné za limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění 50 000 Kč činí 280 Kč;
• pojistné za limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění 100 000 Kč činí 330 Kč;
• pojistné za limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění 200 000 Kč činí 380 Kč.
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Pojistné pro limity pojistného plnění vykonávaného na základě dohody o provedení práce a dohody
o pracovní činnosti:
• pojistné za limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění 20 000 Kč činí 45 Kč;
• pojistné za limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění 50 000 Kč činí 85 Kč.
Pojistné / přirážka za volitelné připojištění:
• ztráta svěřených předmětů činí přirážku 50 % k pojistnému za základní rozsah pojištění;
• řidiči činí přirážku 30 % k pojistnému za základní rozsah pojištění.
5.

Vznik pojištění / pojistné ochrany
Pojištěným dle této pojistné smlouvy se zaměstnanec výše uvedených organizací stává den následující
po doručení vyplněné přihlášky do pojištění pojistníkem, která bude obsahovat identifikaci pojištěného
zaměstnance, zvolený rozsah pojištění a pojistné. Pojistník se zavazuje bez zbytečného odkladu
vyplněnou přihlášku doručit pojistiteli, nejpozději do 60 dnů. V případě doručení pojistiteli ve lhůtě delší
než 60 dnů, je počátek pojištění den následující po doručení pojistiteli.

Oddíl III.
Pojištění nemajetkové újmy
Pojištěnými dle této pojistné smlouvy (tohoto oddílu pojistné smlouvy) jsou:
•

Fyzické osoby, kterými se pro účely pojištění dle této pojistné smlouvy rozumí:
1. vedoucí kolektivů dětí a mládeže;
2. hlavní vedoucí táborů;
3. osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží;
4. statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků, činovníci / funkcionáři
aktivně se podílející na činnosti pojištěných organizací (např. hospodáři, správci budov apod.);
5. další osoby vykonávající činnost ve prospěch zadavatele a/nebo pojištěných organizací, které
jsou uvedeny jmenovitě seznamu pojištěných, který je přílohou této pojistné smlouvy.
Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními předpisy
pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších organizací, která jsou do pojištění dle této pojistné smlouvy
zahrnuta a pro něž pojistník pojistnou smlouvu vyjednal, včetně jejich pobočkových spolků.

•

Právnické osoby / organizace, kterými se pro účely pojištění dle této pojistné smlouvy rozumí:
1. Pojistník, tedy Česká rada dětí a mládeže;
2. Členské organizace pojistníka (zejména spolky včetně jejich pobočných spolků, kolektivní
členové např. pobočky, obecně prospěšné společnosti, ústavy apod.
3. Další organizace, které jsou jmenovitě uvedeny v seznamu pojištěných vč. jejich pobočných
spolků, které jsou uvedeny v příloze této pojistné smlouvy.
Osobou oprávněnou dle tohoto oddílu této pojistné smlouvy je pojištěný.

1.

Pojistné nebezpečí, pojistná událost

1.1.

Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě újmy způsobené
poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud byla
způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti
nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě
platných právních předpisů oprávněn.

1.2.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit újmu, je-li zároveň spojen se vznikem
povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
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2.

Rozsah pojištění

2.1.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti
VPP O 2014/01, Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02,
sazebníkem administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními
obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2.

Pojištění dle tohoto oddílu smlouvy se vztahuje pouze na povinnost pojištěného k náhradě nemajetkové
újmy na přirozených právech člověka (odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. e) ZPP O 2014/02, ke
které je pojištěný povinen na základě pravomocného rozhodnutí soudu podle ustanovení § 11 až § 16
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, resp. § 2894 a násl., resp. § 2 956 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzniklé zejména:
•
•
•
•

jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče;
osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu;
osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným;
jinému při uskutečňování činnosti pojistného a v souvislosti s ní.

Z pojištění je vyloučena nemajetková újma způsobená:
a) urážkou, pomluvou;
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
c) porušením práv duševního vlastnictví;
d) jednáním nebo opomenutím pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků.

3.

Územní rozsah pojištění
Svět kromě USA a Kanady - pojištění se na rozdíl od čl. 3, odst. 3. ZPP O 2014/02 vztahuje
na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na území celého světa kromě
USA a Kanady.

4.

Časový rozsah pojištění – loss occurrance
Odchylně od čl. 3, odst. 2. ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě
škody nebo jiné újmy, která nastane v době trvání pojistné smlouvy.

6.

Limit pojistného plnění, spoluúčast
Limit pojistného plnění pro všechny pojištěné dle tohoto oddílu pojistné smlouvy na jednou pojistnou
událost činí 6 000 000 Kč.
V souladu s čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně
nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu
pojistného plnění sjednaného v tomto článku pojistné smlouvy, tedy 12 000 000 Kč.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 200 000 Kč.

7.

Pojistné
Pojistné za všechny pojištěné dle tohoto oddílu za jedno roční pojistné období činí 245 000 Kč.
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Oddíl IV.
Společná ustanovení
1.

Bonifikace
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné
smlouvy za hodnocené období (jeden pojistný rok). Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy
nižší než procento smluvně stanovené, přiznají pojistitelé bonifikaci následovně:
Škodní průběh
výše bonifikace
0%
25 %
do 10 %
20 %
do 15 %
15 %
do 25 %
5%
Definice nároku:
1. Nárok na přiznání bonifikace vzniká při dosažení příznivého škodního průběhu za sjednané
pojistné období.
2. Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným plněním v hodnoceném období (vč. rezervy na škody
vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným
za hodnocené období (specifikované v pojistné smlouvě) vyjádřený v procentech. Od vyplaceného
plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do tří měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti
vyhodnotí pojistitel škodní průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři
měsíce po uplynutí vyhodnocovaného období, nejpozději však do šesti měsíců po skončení
hodnoceného období. Případné rozpouštění rezerv po výše uvedené lhůtě nebude důvodem
pro přepočet škodního průběhu hodnoceného období.
4. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období.
Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
5. Pojistitel poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník
požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí vyhodnocovaného období.
6. V případě, že pojistník po uzavření vyhodnocovaného období uplatní nárok na plnění z pojistné
události v takové výši, která zpětně ruší nárok nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění
z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci
nebo část odpovídající přeplatku.
7. Překročí-li však celkový škodní průběh od počátku trvání pojistné smlouvy 50 %, nevznikne nárok
na vyplacení bonifikace za hodnocené období ani za následující pojistné roky po hodnoceném
období, a to do doby než škodní průběh klesne pod 50%. Škodní průběh pro tyto účely je poměr
mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného
průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným od počátku trvání pojistné smlouvy vyjádřený
v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.

2.

Splatnost pojistného, splátky
Ujednává se, že pojistné za pojištění dle oddílů I., II., a III. této pojistné je splatné čtvrtletně vždy k datu
15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. každého roku. Výše čtvrtletní splátky bude uvedena na vyúčtování předpisu
pojistného vystaveného pojistitelem.
Pojistné se sjednává jako běžné.
Ujednává, že pojistitel neuplatňuje přirážku za področní způsob platby. Sjednané hrazení pojistného
ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období. Platba bude prováděna na účet pojistitele
č. 19-2766110237/0100, variabilním symbolem je číslo této pojistné smlouvy.

12/15

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno,
www.generaliceska.cz

Důvěrné / Confidential

3.

Počátek a doba trvání pojištění, pojistné období
Pojištění se sjednává na dobu určitou, s počátkem pojištění dne 1. 1. 2022 a koncem pojištění
dne 31. 12. 2025 (bez automatického prodloužení pojistné smlouvy). Pojistným obdobím je jeden rok.
Výpověď pojistné smlouvy je možná s výpovědní lhůtou 6 měsíců ke konci každého pojistného období.

4.

Závěrečná ustanovení

4.1.

Uzavřením pojistné smlouvy pojistník:
• pro případ vzniku škodní události zprošťuje státní zastupitelství, policii a další organy činné
v trestním nebo správním řízeni, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení,
záchrannou službu a zdravotní pojišťovny povinnosti mlčenlivosti;
• zmocňuje pojistitele, resp. ji pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti
se škodní událostí mohly nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů
a zhotovovat z nich kopie či výpisy;
• zmocňuje pojistitele, resp. ji pověřenou osobu k nahlédnuti do podkladů jiných pojišťoven
v souvislosti se šetřením škodní události a s jejich povinností poskytnout pojistné plněni.
Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahuji i na dobu po smrti nebo zániku pojistníka.
Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech
pojištěných.

4.2.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti
týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále
v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby.
Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

4.3.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy dále potvrzuje, že:
• pojistiteli/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny
své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
• pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje,
že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně
zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,
• jsou všechny jím uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje,
že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou
pravdivé a úplné,
• bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom,
že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení
nebo odmítnutí pojistného plnění).

4.5.

Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojistitele, může využít
adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno nebo elektronickou
schránku stiznosti@generaliceska.cz. Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem jinak, stížnosti se vyřizují
písemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí
nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České
pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03
Praha 1 (www.cnb.cz).
4.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit
pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně
informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník
je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná
o osobní údaje a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje
zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh;
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o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění
a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/ bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této
smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího
uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě
pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv.
Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas
s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje
porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.
4.7.

Dokumenty k pojistné smlouvě
Předsmluvní dokumenty
• Informační dokument o pojistném produktu
• Předsmluvní informace
• Stručná informace o zpracování osobních údajů
Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím,
že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná
ustanovení pojistných podmínek.
Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:
• VPP O 2014/01
• ZPP O 2014/02
• DPP O 03, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09
• VPP ZAM 2018/04
Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné
smlouvy řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž
pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost
pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně
uvedených pojistných podmínek.

4.8.

Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejích uzavřením přečetly, že byla uzavřena
podle jejich vůle, určitě, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

4.9.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistitel, dva pojistník
a jeden pojišťovací zprostředkovatel.

4.10.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou
referenční listinu.
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4.11.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně
odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

V Praze 29. 12. 2021
za pojistitele
Generali Česká pojišťovna a.s.

V Praze ……………..2021
za pojistníka
Česká rada dětí a mládeže

..............

................

..............................

Mgr. Eva Bernatová
manažer

Ing. Daniel Krupička
vedoucí upisovatel

Ing. Aleš Sedláček
předseda

Vystavila: Ing. Lenka Žáčková, Korporátní a průmyslové pojištění
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