Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2942318813

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132
120 00 Praha 2
IČO: 61859869
zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem pojištění
odpovědnosti a Mgr. Hanou Zollmannovou, produktovým manažerem seniorem pojištění
odpovědnosti
(dále jen “Pojistitel”)
a
Česká advokátní komora
Národní 16
110 00 Praha 1
IČO: 66000777
zastoupená JUDr. Martinem Vychopněm, předsedou
(dále jen “Pojistník/Pojištěný”)

uzavírají
prostřednictvím WI-ASS ČR s.r.o.,
(dále jen "WI-ASS ČR"), Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc, IČO 48392405, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11022
tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci

Dodatkem se mění tato ustanovení:
IV.
Ujednání ke škodnému průběhu (odst. 2 Bonifikace za příznivý škodní průběh)
V.
Hlášení škod
VII.
Přístup k pojištění, splatnost a způsob úhrady pojistného
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2. Bonifikace za příznivý škodný průběh
1.

Smluvní strany ujednávají bonifikaci na pojistném za příznivý škodný průběh
za druhý a další roky trvání této smlouvy (sledované období).
Nárok na tuto bonifikaci vzniká pojistníkovi pouze za kumulativního splnění těchto
podmínek:
- v každém roce trvání smlouvy splněna podmínka minimálního ročního pojistného
ve výši 17.160 Kč a
- každým pojištěným byly pojistiteli oznámeny všechny škody a známé uplatněné
nároky na náhradu škody nebo újmy, k nimž ve sledovaném období došlo a jejichž
existence mu byla známa a
- pojistné za sledované období bylo uhrazeno
Nárok na tuto bonifikaci nevznikne
- při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím ročního pojistného období
- pokud nebude sjednáno pojištění na další pojistné období.

2.

V případě, že škodný průběh z této pojistné smlouvy bude za sledované období
v hodnotách uvedených v tabulce, vyplatí pojistitel pojistníkovi bonifikaci z celkového
zaplaceného pojistného za sledované období ve výši dle této tabulky.
Škodný průběh
15 - 25 %
5 -15%
0 - 5%

Výše bonifikace (%)
5
10
20

V případě, že škodný průběh za sledované období je vyšší než 25 %, nevzniká
pojistníkovi na tuto bonifikaci nárok.
Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (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.
Škodný průběh je pro účely tohoto článku zaokrouhlen na celá procenta nahoru
3.

Výše uvedenou bonifikaci pojistitel vyplatí pouze na základě písemné žádosti pojistníka
o vyplacení této bonifikace, kterou pojistitel obdrží nejpozději do 30 dnů po uplynutí
sledovaného období. Pojistitel poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří
měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal. Nezbytnou součástí žádosti je čestné
prohlášení pojistníka, že si není vědom takové skutečnosti, z níž by bylo možné
usuzovat na to, že došlo ke škodné události ve sledovaném období.

4.

V případě, že pojistník po uzavření sledovaného období uplatní nárok na plnění
z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok nebo mění výši bonifikace, sníží
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pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci nebo
pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.
5.

Škodný průběh dle této pojistné smlouvy se posuzuje ve smyslu výše uvedené metody,
avšak odděleně bez ohledu na výši škodného průběhu jiných pojistných smluv
uzavřených s pojistníkem, např. pojistné smlouvy č. 2904309313.

V. Hlášení škod
1.

Vznik škody nahlásí pojištěný písemně a bez zbytečného odkladu
výhradně na adresu:
elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na e-mail:
turek@wiass.cz,

I.

nebo
II.

písemně na adresu:
WI-ASS ČR s.r.o.
k rukám Mgr. Zdeňka Turka
Na Florenci 15
110 00 Praha 1

Telefonický kontakt Mgr. Turek: mobil +420 725 526 798.
Oznámení škody musí obsahovat zejména:
a)
písemné uplatnění nároku na náhradu škody od poškozeného
b)
popis pojistné události
c)
uplatnění nároku na pojistné plnění od pojištěného na pojistitele
2.

Společnost WI-ASS ČR, s.r.o. posoudí úplnost předložených dokladů o hlášení škody,
případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření škody a zašle je
na adresu pojistitele.

VII. Přístup k pojištění, splatnost a způsob úhrady pojistného
1.

Pojistné za základní rozsah pojištění je splatné pojistníkem na účet pojistitele ročně vždy
k 1. 7. každého příslušného pojistného období.

2.

Pojistné bude pojistníkem placeno prostřednictvím peněžního ústavu:
UniCredit Bank, č. účtu 900500/2700, variabilní symbol 2942318813.
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IX. Závěrečná ustanovení
1.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím s možností
výpovědi každou ze smluvních stran ve lhůtě nejméně šesti týdnů před skončením
ročního pojistného období.

2.

Účinnost pojistné smlouvy byla sjednána k datu 1. 7. 2013. Účinnost tohoto dodatku
se sjednává ke dni 1. 7. 2015. Dodatek k pojistné smlouvě se vyhotovuje
ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom z nich obdrží každá ze smluvních stran a jedno
WI-ASS ČR.

V Praze dne 24. 6. 2015

V Praze dne 26. 6. 2015

…………………………………………….

…………………………………….

Generali Pojišťovna a.s.

Česká advokátní komora

Mgr. Simona Majerová

Mgr. Hana Zollmannová

JUDr. Martin Vychopeň
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