Dodatek č. 1
k rámcové smlouvě č. 29 P 30
Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika
IČO: 61859869
zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění odpovědnosti
a Mgr. Hanou Zollmannovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění odpovědnosti
Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 124 80, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

(dále jen „pojistitel“)
a
Česká advokátní komora
Národní 16
110 00 Praha 1
IČO: 66000777
zastoupená JUDr. Martinem Vychopněm, předsedou
(dále jen „Komora“)
korespondenční adresa pojistitele: výše uvedená adresa
korespondenční adresa Komory: níže uvedená adresa WI-ASS ČR s.r.o.

uzavírají
prostřednictvím WI-ASS ČR s.r.o.,
(dále jen "WI-ASS ČR"), Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc
tento dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o profesním pojištění
zapsaných mediátorů

Dodatkem se mění níže uvedená ustanovení těchto oddílů rámcové pojistné smlouvy:
II. Rozsah pojištění
III. Varianty pojištění - Limit pojistného plnění (LPP), základní roční pojistné (RP), spoluúčast
IV. Hlášení škod a jiných újem
VI. Účinnost smlouvy, platnost a účinnost jednotlivých pojištění
VII. Závěrečné ustanovení
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II.
1.

Rozsah pojištění
Pojistné smlouvy budou sjednávány v souladu s následujícím rozsahem:
Pro pojištění profesní odpovědnosti platí Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti (VPP O 2014/01), Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní
odpovědnosti (ZPP OP 2014/01), doplňkové pojistné podmínky, jsou-li výslovně touto
pojistnou smlouvou sjednány, sazebník administrativních poplatků, tato pojistná smlouva,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy.

2.

Pojištění se v souladu s čl. 3 odst. 2 ZPP OP 2014/01 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.

3.

Pojištění se v souladu s čl. 4 odst. 1 ZPP OP 2014/01 vztahuje na Škodu nebo jinou újmu
z výkonu vlastnických a nájemních vztahů k prostorám sloužícím pro výkon profese.
Sublimit činí 100% sjednaného limitu pojistného plnění.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

4.

Pojištění se v souladu s čl. 4 odst. 2 ZPP OP 2014/01 vztahuje na Regresní náhradu nákladů
ze zdravotního nebo nemocenského pojištění.
Sublimit činí 100% sjednaného limitu pojistného plnění.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

5.

Pojištění se vztahuje také na krytí pojistných nebezpečí dle těchto doplňkových pojistných
podmínek:
a. Doplňkové pojistné podmínky – Věci třetích osob (DPP OP 03)
Za věci třetích osob dle tohoto ujednání lze považovat i věci převzaté.
Sublimit činí 100% sjednaného limitu pojistného plnění.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.
b. Doplňkové pojistné podmínky – Ztráta dokladů (DPP OP 20)
Sublimit činí 100 000 Kč.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

6.

Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 3 ZPP OP 2014/01 vztahuje také na povinnost k náhradě
škody nebo jiné újmy, vzniklé na základě příčiny a uplatnění práva na náhradu škody nebo
jiné újmy vůči pojištěnému na území Slovenské republiky.

7.

Pojištění se na rozdíl od čl. 4 odst.1, písm. jj) ZPP OP 2014/01 vztahuje na povinnost
k náhradě škody způsobené porušením mlčenlivosti, 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.

8.

Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění také na:
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a.

Doplňkové pojistné podmínky – Zahraniční pojistné krytí – Evropa
(DPP OP 01)

b.

Doplňkové pojistné podmínky – Škoda nebo jiná újma na přirozených právech člověka
(DPP OP 19)
Sublimit lze sjednat ve výši 300 000 Kč, 500 000 Kč nebo 1 000 000 Kč (v návaznosti
na sjednaný LPP).

c.

Doplňkové pojistné podmínky – Zpětné krytí (DPP OP 15)

d.

V případě zájmu pojištěného, v souvislosti s ukončením pojištěné činnosti pojištěným
z jakéhokoli důvodu či příčiny, lze pojistnou smlouvu upravit dodatkem za účelem
sjednání tzv. udržovacího pojištění, kdy odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 2 ZPP OP
2014/01 se pojištění bude vztahovat na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo
jinou újmu, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina škody nebo jiné újmy
vznikla v době trvání pojištění a před datem účinnosti dodatku k pojistné smlouvě, tj.
před ukončením činnosti pojištěného. Nárok na náhradu škody bude poprvé písemně
uplatněn vůči pojištěnému v době trvání udržovacího pojištění.
Roční pojistné pro toto udržovací pojištění činí 60% výše ročního pojistného
hrazeného v pojistném období předcházejícím uzavření dodatku k pojistné smlouvě
o udržovacím pojištění.

9.

Pro určení nároku na pojistné plnění platí: ve vztahu k zpětnému krytí, případně
k udržovacímu pojištění, případně ke změnám v pojistné smlouvě, je rozhodný rozsah
pojištění sjednaný k okamžiku vzniku příčiny vzniku škody nebo jiné újmy.
Pro zpětné krytí platí, že jsou vyloučeny z pojištění škody nebo jiné újmy, nároky
na náhradu škody nebo jiné újmy a příčiny vzniku škody nebo jiné újmy, o kterých pojištěný
v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět.

III.

Varianty pojištění - Limit pojistného plnění (LPP), základní roční pojistné (RP),
spoluúčast
V souladu s ustanovením čl. 13 odst. 3 VPP OP 2014/01 nepřesáhne celkové plnění pojistitele
v rámci ročního pojistného období dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné
smlouvě.
Sublimity uvedené v DPP se pro připojištění dle této smlouvy uplatní pouze tehdy, nejsou-li
v rozporu se sublimitem uvedeným v pojistné smlouvě, v opačném případě má přednost
sublimit uvedený v pojistné smlouvě. Není-li sublimit uveden, činí částku odpovídající 100%
limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

1.

2.

Pojistné se sjednává jako běžné a bude hrazené pojištěným na účet pojistitele a pod
variabilním symbolem dle individuální pojistné smlouvy.

3.

Výše spoluúčasti pojištěného na každé pojistné události, není-li ujednáno jinak, činí
5.000,- Kč.
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Přehled variant pojištění
Přirážka v Kč za připojištění k ročnímu pojistnému (RP)
za připojištění
LPP (sublimit)
v Kč

1.000.000

Roční
pojistné
(RP)
v Kč

Zahraniční
pojistné
krytí –
Evropa
(DPP OP 01)

1.400

280

Škoda nebo jiná
újma na
přirozených
právech
člověka
(DPP OP 19)
480

Zpětné krytí
(DPP OP 15)
v Kč – hradí
se pouze
za první rok
pojištění
140

1.900

380

660

190

60% RP

2.500

500

850

250

60% RP

Roční
pojistné
za udržovací
pojištění
v Kč
60% RP

sublimit
pro DPP OP 19
300.000

2.000.000
sublimit
pro DPP OP 19
500.000

3.000.000
sublimit
pro DPP OP 19
1.000.000

IV. Hlášení škod a jiných újem
1.
Práva a povinnosti pojistitele, pojistníka a pojištěného v případě pojistné události jsou
stanovena v příslušných ustanoveních VPP O 2014/01.
2.

Pojištěný je povinen oznámit vznik škody nebo jiné újmy písemně a bez zbytečného odkladu
výhradně na adresu:

WI-ASS ČR s.r.o.
Na Florenci 15
110 00 Praha 1
e-mail: turek@wiass.cz, mobilní telefon: +420 725 526 798
Osnova pro nahlášení škody nebo jiné újmy je uvedena na www.wiass.cz nebo bude na vyžádání
na výše uvedených kontaktech zaslána pojištěnému.
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VI. Účinnost smlouvy, platnost a účinnost jednotlivých pojištění
1.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2014. Každá ze smluvních stran
má právo smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce před výročím této smlouvy.
2.

Individuální pojistné smlouvy se sjednávají, v souladu s touto rámcovou smlouvou,
na dobu neurčitou a s podmínkami ukončení dle VPP O 2014/01.

3.

Tento dodatek se uzavírá s účinností ke dni 1. 8. 2015.

VII. Závěrečné ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních
ze smluvních stran a makléře obdrží po jednom vyhotovení.

s platností

originálu,

z nichž

každá

Přílohy: DPP OP 19

V Praze dne 31. 7. 2015

V Praze dne 31. 7. 2015

…………………………………………….
Generali Pojišťovna a.s.

…………………………………………..
Česká advokátní komora

Mgr. Simona Majerová

JUDr. Martin Vychopeň

Mgr. Hana Zollmannová

Interní poznámka pojistitele:
kód 29 P 30
POP
Vystavila: Mgr. Simona Majerová
Pojištění odpovědnosti
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DPP OP 19 – Škoda nebo jiná újma na přirozených právech člověka
1. Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 Výluky z pojištění bod 1) písm. e)
ZPP OP 2014/01 vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy
způsobené na přirozených právech člověka vzniklé v důsledku výkonu pojištěné
činnosti.
2. Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 Výluky z pojištění bod 1) písm. jj) vztahuje i na
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na přirozených
právech člověka vzniklé v důsledku výkonu pojištěné činnosti porušením mlčenlivosti.
3. Z pojištění je však vyloučena škoda nebo jiná újma vzniklá:
a) urážkou, pomluvou;
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
c) porušením práv duševního vlastnictví.
4. Sublimit činí částku uvedenou v pojistné smlouvě.

5. Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10% ze vzniklé škody nebo
jiné újmy, nejméně však 20 000 Kč.
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