Pojištění odpovědnosti za škodu
a

úrazové pojištění
nabídka pojištění pro CÍRKEV BRATRSKOU
1. Úvod
Nabídka pojištění se vztahuje na pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění a
rámcově vychází ze současného pojištění České rady dětí a mládeže.

2. Způsob spolupráce
Pojistná smlouva mezi PRVNÍ KLUBOVOU pojišťovnou a.s. (dále též jen „pojišťovna“) a
Církví bratrskou (dále též jen „CB“) se uzavírá na dobu jednoho roku, s účinností od
xx.yy. 2017, s možností každoročního obnovení spolupráce.
Spolupráce je stanovena jako opční program – pojištění vedoucích a všech dětí sborů
CB, které se k pojištění připojí

3. Rozsah pojištění, limity pojistného plnění a pojistné částky
I.

Pojištění odpovědnosti za škodu

(1) Pojišťovna poskytne pojistné plnění v případě odpovědnosti pojištěného za škodu
na majetku a zdraví způsobenou při pojištěné činnosti:
- Třetí osobě 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 pojištěného a v souvislosti s ní.
- Mezi jednotlivými pojištěnými navzájem.
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Limity pojistného plnění: 10.000.000 Kč pro jednu a zároveň všechny pojistné události
během pojistného roku pro každého pojištěného
Sublimit na škody způsobené na vozidlech a plavidlech (nikoliv však jejich provozem):
25.000 Kč pro jednu a 50.000 Kč na všechny pojistné události během pojistného roku
pro každého pojištěného.
Spoluúčast: 5.000 Kč na každou pojistnou událost

(2) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody způsobené pojištěnou osobou na
movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení pojištěné činnosti.
Limit pojistného plnění: 25.000 Kč pro jednu a 50.000 Kč na všechny pojistné události
během pojistného roku pro každého pojištěného
Spoluúčast: 5.000 Kč na každou pojistnou událost
(3) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu
nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu z důvodu
neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti, k němuž došlo
v souvislosti s pojištěnou činností.
Limity pojistného plnění: 4.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 10.000.000 Kč pro
všechny pojistné události během pojistného roku
Spoluúčast: 100.000 Kč na každou pojistnou událost

II.

Úrazové pojištění

Pojišťovna poskytne pojistné plnění za tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob
v důsledku úrazu (blíže definovaném v pojistných podmínkách pojišťovny), ke kterému
dojde v době trvání pojistné smlouvy při pojištěné činnosti, a to v následujícím
rozsahu:
(1) Smrt následkem úrazu (SÚ) – pojistná částka: 150.000 Kč
(2) Trvalé následky úrazu (TNÚ) – pojistná částka: 600.000 Kč
- Pojistné plnění se stanovuje dle Oceňovací tabulky pro TNÚ, která bude součástí
pojistné smlouvy
(3) Za dobu nezbytného léčení (DNL) – denní pojistná částka: 110 Kč
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- Pojistné plnění za dobu nezbytného léčení je vypláceno u léčení delšího než 7
dní. U úrazu přesahující dobu léčení 7 dní se pojistné plnění za dobu nezbytného
léčení vyplácí již od prvního dne léčení.
- Doba nezbytného léčení se stanovuje dle Oceňovací tabulky pro DNL, která bude
součástí pojistné smlouvy

4. Pojištěné osoby
Pojistná smlouva se sjednává ve prospěch následujících pojištěných osob:
I.

Pojištění odpovědnosti za škodu
- Jednotlivé sbory Církve bratrské které se k pojištění připojily na základě své
volby (dále též souhrnně jen „pojištěné sbory“)
- Vedoucí pojištěných sborů CB

II.

Úrazové pojištění
- Vedoucí pojištěných sborů CB
- Pojištěné děti
Specifikace vedoucích a pojištěných dětí je uvedena v článku 9 – Výklad pojmů této
nabídky.

5. Územní rozsah pojištění: Evropa
6. Pojistné a pojistné období
Pojistné období je stanoveno na 1 rok, vždy od xx.yy do zz.kk.
Návrh pojistných sazeb za pojištěnou osobu a rok pro rok 2017:
Roční pojistné na jedno dítě v pojištěném sboru: 70 Kč

Pojistné na následující pojistné období se stanovuje vždy nejpozději do 31.1. daného roku,
na základě odvození z počtu dětí do 18ti let registrovaných členů CB, těch sborů, které
budou touto smlouvou pojištěny, a to ke dni 31.12. předchozího kalendářního roku.
Takto stanovené pojistné bude fixní pojistné na jeden rok, za všechny pojištěné osoby, bez
nutnosti nahlášení a odhlášení skutečných počtů členů/pojištěných osob v průběhu roku.
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7. Pojistné podmínky
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou
- Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění (VPP-NŽP-1/2015)
- Zvláštní pojistné podmínky – Pojištění odpovědnosti za škodu
(ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2015)
- Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (VPP-ÚRAZ-6/2016)
- Smluvní ujednání
- Oceňovací tabulka A pro určení diagnóz pro dobu léčení
- Oceňovací tabulka B pro určení rozsahu tělesného poškození v rámci trvalých
následků

8. Prémie za nízký škodní průběh
Pojistníkovi bude každoročně přiznávána bonifikace na základě vyhodnocení škodného
průběhu z pojistné smlouvy dle následujících pravidel:
- 17% pojistného bude použito na správu pojištění
- Po odečtení nákladů na pojistné události (vyplacená pojistná plnění a rezervy,
náklady na zajištění a náklady na šetření pojistných událostí) daného roku bude
pojistníkovi zpětně vyplaceno 75% nespotřebovaného pojistného.
- Případná ztráta z pojištění daného roku vypočítaná dle výše uvedených pravidel může
být zohledněna ve vyhodnocení škodního průběhu ještě ve dvou následujících letech.

9. Výklad pojmů
Pro účely této nabídky se níže uvedenými pojmy rozumí:
Vedoucí – dobrovolní pracovníci, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost jako vedoucí
dětských táborů či jako jiné osoby pravidelně pracující s dětmi, mládeží či dorostem CB v
rámci Církve bratrské či jednotlivých pojištěných sborů CB bez nároku na finanční odměnu.
Pojištěné děti – děti ve věku 2-18 let registrovaných členů CB, pravidelných účastníků
organizovaných akcí CB i všechny ostatní děti účastnící se pojištěných akcí CB a jejích
pojištěných sborů
Pojištěný sbor – sbor CB, který byl zahrnut do tohoto pojištění
Pojištěná činnost - činnost přímo související s aktivní účastní či přípravou pojištěných akcí,
kterými se rozumí:
-

Pravidelné či nepravidelné aktivity, schůzky a akce v ČR a Evropě
organizované Církví bratrskou, Dorostovým odborem CB nebo
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-

jednotlivými pojištěnými sbory CB (zejména akce kulturní, turistické,
rekreační a tělovýchovné)
Krátkodobé brigády organizované výše uvedenými organizacemi
Společné cesty pořádané výše uvedenými organizacemi do místa a
z místa činnosti dle předchozích bodů

Tato nabídka je předmětem dalšího jednání. Jakékoliv změny návrhu nabídky nebo dohody
budou smluvní strany považovat za nový návrh.
Nejedná se o závaznou nabídku a tato nabídka nesměřuje podle ustanovení § 1732 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k uzavření smlouvy.
Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění. Dále smluvní strany vylučují možnost konkludentního uzavření dohody.

V Praze dne 31. 1. 2017

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.
SÍDLO

KANCELÁŘE

KONTAKTY

IČ 042 57 111

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Česká republika

Revoluční 30
110 00 Praha 1
Česká republika

M +420 734 510 530

DIČ CZ04257111

E info@prvniklubova.cz

Zapsána v OR u MS Praha
spisová značka B 20807

W www.prvniklubova.cz

