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SPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
 

Přehled pojišt ění profesní odpov ědnosti  
zapsaných mediátor ů - pro členy ČAK 

SPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍSPSPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
 
Pojišťovací makléř WI-ASS ČR s.r.o., dlouhodobý partner ČAK, působí na českém pojistném trhu již od 
roku 1993. Je nezávislým subjektem poskytujícím komplexní zprostředkovatelské a poradenské služby v 
oblasti pojištění. WI-ASS ČR se zaměřuje především na oblast pojištění průmyslu a podnikatelů, nabízí 
však své služby i v rámci majetkového a životního pojištění občanů a penzijních fondů. Je členem Asociace 
českých pojišťovacích makléřů, která sdružuje všechny společnosti respektující Kodex etiky. 

 
ECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
 

        Rozsah základního pojistného krytí: 
Předmět pojišt ění 

Pojištěni profesní odpovědnosti pro případ povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu 
činnosti zapsaného mediátora v rozsahu zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů 
(zákon o mediaci) ve znění pozdějších předpisů.  
Zapsaným mediátorem se pro účely pojištění rozumí také hostující mediátor ve smyslu zákona o mediaci. 
 
Pojištění se vztahuje i na povinnost k náhrad ě škody zp ůsobené porušením ml čenlivosti , avšak pouze 
pro případy porušení mlčenlivosti z nikoli hrubé nedbalosti a úmyslu, svévole nebo škodolibosti. 
Sublimit činí 100% sjednaného limitu pojistného plnění, spoluúčast pojištěného na každé pojistné události 
činí 5 000 Kč. 
 
V základním pojistném krytí je dále zahrnuto:  

Škoda nebo jiná újma z výkonu vlastnických a nájemn ích vztah ů k prostorám sloužícím pro výkon 
profese. 
Sublimit činí 100 % z limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění. 
Regresní náhrady  ze zdravotního nebo nemocenského pojištění 
Sublimit činí 100 % z limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění. 
Věci t řetích osob  
Sublimit činí 100 % z limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění. 
Za věci třetích osob dle tohoto ujednání lze považovat i věci převzaté  
Ztráta doklad ů    
Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou v důsledku ztráty dokladů, které pojištěný převzal v souvislosti se 
svojí profesní činností. Pro tento případ je z pojištění poskytována pouze náhrada faktické hodnoty 
ztracených dokladů a náklady na znovupořízení dokladů. 
Sublimit pro pojištění činí 100 000,- Kč   
 
Časový rozsah pojišt ění  

Pojištění se 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. 
 
Spoluú čast 

Spoluúčast je sjednána ve výši 1 000 Kč, není-li stanoveno jinak 
 

Územní platnost  

Česká Republika + Slovenská Republika  
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Roční pojistné pro základní rozsah pojistného krytí:  

 
LPP (sublimit) v K č Roční pojistné v K č 
1.000.000 
sublimit pro DPP O 17 MED 300.000 

1.400 

2.000.000 
sublimit pro DPP O 17 MED 500.000 

1.900 

3.000.000 
sublimit pro DPP O 17 MED 1.000.000 

2.500 

 

 
                  Možnosti rozší ření základního pojistného krytí: 

DPP OP 01  Zahrani ční pojistné krytí – Evropa  
 
DPP OP 11 - Nemajetková újma na p řirozených právech člov ěka  
1) Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3, odst. 4., bod 1) písm. e) 
ZPP OP 2014/01 na nemajetkovou újmu způsobenou na přirozených právech člověka. 
Z pojištění je však vyloučena nemajetková újma vzniklá: 
a) urážkou, pomluvou 
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním 
c) porušením práv duševního vlastnictví 
d) porušením mlčenlivosti 
e) únikem osobních údajů 
Sublimit činí 100% limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Spoluúčast pojištěného na každé 
pojistné události činí 10% ze vzniklé nemajetkové újmy, nejméně však 20 000 Kč. 

 
DPP O 17 MED Nemajetková újma na p řirozených právech člov ěka  - rozší řené pojistné krytí - včetně 
nemajetkové újmy, vzniklé porušením mlčenlivosti a  únikem osobních údajů. 
Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 Výluky z pojištění bod 1) písm. e) ZPP OP 2014/01 vztahuje na 
pojištění nemajetkové újmy způsobené na přirozených právech člověka, došlo-li k takovému porušení přímo 
výkonem činnosti mediátora.  
Z pojištění je však vyloučena nemajetková újma vzniklá: 
a) urážkou, pomluvou; 
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním; 
c) porušením práv duševního vlastnictví. 
Sublimit lze sjednat ve výši 300 000 Kč nebo 500 000 Kč nebo 450 000 Kč. 
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10% ze vzniklé nemajetkové újmy, nejméně však 
20 000 Kč. 
 
 DPP OP 15 Zpětné krytí 
 Je-li v pojistné smlouvě uvedeno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3, odst. 2 ZPP OP 2014/01 na 
povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy, ke které dojde: 
a) v době trvání pojištění 
b) pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy vznikne také v období max. 1 roku před počátkem pojištění a 
dále v době trvání pojištění 
c) pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému v době 
trvání pojištění 
 Pro posouzení práva na pojistné plnění je rozhodný rozsah pojištění sjednaný k počátku pojištění.  
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Roční pojistné / p řirážka za rozší ření pojistného krytí:  

 
                    Přirážka v  Kč za připojišt ění k  ročnímu pojistnému za p řipojišt ění 

LPP (sublimit)  v Kč DPP OP 01 
Evropa 

DPP OP 11 
  

DPP OP 17 MED DPP OP 15 – přirážka  
hradí se pouze  
za první rok pojišt ění 

1.000.000 
sublimit pro DPP O 17 MED 
300.000 

280 280 250 140 

2.000.000 
sublimit pro DPP O 17 MED 
500.000 

380 380 350 190 

3.000.000 
sublimit pro DPP O 17 
MED1.000.000 

500 500 450 250 

 

 
      

WI-ASS ČR s.r.o. si Vám dále dovoluje nabídnout následující  služby: 

• Pojištění profesní odpovědnosti  z činnosti insolvenčního správce 
• Pojištění majetku dlužníka 
• Pojištění profesní odpovědnosti z činnosti likvidátora, dražebníka a správce podniku 
• Pojištění záruky 
• Pojištění majetku advokátních kanceláří 
• Pojištění motorových vozidel 
• Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti 
• Pojištění přerušení provozu z důvodu požáru a škody na zdraví, nemoci či úrazu 
• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem svému zaměstnavateli 
• Úrazové pojištění 
• Cestovní pojištění 

 

 
 
V případě Vašeho zájmu o sjednání n ěkterého výše uvedeného pojišt ění se prosím obra ťte na níže 
uvedený kontakt:  

 

 

Zdeněk Chovanec Tel.: 274 812 921  Mobil:  605 298 336 

 E-mail: chovanec@wiass.cz  

 

 

Sídlo: WI-ASS ČR s.r.o., Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc 

Pobočka: WI-ASS ČR s.r.o., Na Florenci 15, 110 00 Praha 1 


