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Err *= CESKA POMSTONNA

 

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2083592836.

Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Pojistná smlouva číslo: 20835928-36

Pojištění je sjednáno na dobu určitou od 1.1.2019 do 31 .12.2023.

Smluvní strany

Pojišťovna:

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ

CZ699001273, zapsaná

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: Statutární město Ostrava

lČ: 00845451

Ulice, č. p.: Prokešovo náměstí, 8

Obec: Ostrava 2, PSČ: 729 30, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

Smluvni strany se dohodly na těchto změnách platných od 1.1.2021.

Úvodní část pojistné smlouvy o.: 20835928-36

Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.7. Platební detaily

Odchylně od bodu 2.7. této pojistné smlouvy, datum pro roční splatnost pojistného z této smlouvy plynoucího

je 25.1. příslušného kalendářního roku.

Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání č.: 20835928-36

4. Výkladová ustanovení

bod 4.1. této smlouvy se ruší a současně nahrazuje v tomto znění:

Pojištěným je každý zaměstnanec nebo člen pojistnika s výjimkou zaměstnanců, kteří s pojištěním nesouhlasi.

Celkový počet pojištěných zaměstnanců: 793

;

l

%V Ostravě dne

 

Ing.Tomáš Macura, MBA. Ing Josef Sluka

* , Manažerprimátor V _ .

Statutární město Ostrava Utvar korporátního a průmyslového pojištění

  eenÉžíe'řtomila Černá

Specialista korporát i

Utvar korporátního a průmyslového pojištěni

 

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026.

Kontaktní údaje: P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



 

 

Doložka platnosti

Doložka platností právního úkonu d|e § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

č. 2083592836 rozhodla rada města svým usnesením č. 05601/RM1822/82 ze dne

22.12.2020.

 

Ing. Tomáš MaCura. MBA

primátor "
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Pojištění odpovědnosti

při výkonu povolání

Dokumentace ke změně

 

Informační dokument o pojistném produktu

informace pro klienta (předsmluvni informace)

 

Generali Česká :ojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00

" ' =< Skocinv Generali. zansané v italském recistru non ac unm en

Praha 1. IČO: 452 72 956, DIČ: (226990sz73, je zapsaná v obchodním regstňku u Méstskeho soudu v Praze. spisová značka

i'Št'ov ich sk ' .ved. érn IVASS. Klientský servis: +420 241 114 11: P. 0. BOX 3C5 6‘3 ‘35 Em: '.|.x'.'.',.ce1er=::‘ ‘ arc: 17
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' Pojištění odpovědnosti

při“ výkonu povolání

informační dokument o pojiStném produktu

Společnost:

' Generali Ceská pojišťovna a.s.

Česká republika

Produkt:

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

 
Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplně předsmluvní a smluvní informace

o produktu najdete v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétm’ rozsah pojištění (ne všechna v tomto

dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání se sjednává jako pojištění škodové. Vztahuje se na škody, které zaměstnanec způsobí

svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

13\' Co je předmětem pojištění?

Pojištění se vztahuje na povinnost zaměstnance

nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištěníje možné sjednat pro následující osoby

\/ zaměstnanci včetně DPČ a DPP

\/ státní zaměstnanci

\/ příslušníci Policie Českévrepubliky

\/ příslušníci Celní správy Ceské republiky

\/ příslušníci Vězeňské služby České republiky

V příslušníci GIBS

\/ vojáci z povolání

Pojištění pokrývá

\/ škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou

ublížením na zdraví nebo usmrcením

\/ škodu na hmotné movité nebo nemovité věci

\/ následnou finanční škodu

\/ čistou finanční škodu

\/ náklady právního zastoupení

Volitelné připojištění Řízení— Skupina B

. škoda způsobená provozem a řízením

motorových vozidel do 3,5 t

. škoda způsobená na pneumatikách, discích kol

a věcech, které jsou těmito motorovými vozidly

přepravovány, šetří-li událost místně příslušný

policejní orgán

Volitelné připojištění Řízení — Všechny skupiny

. škoda způsobená provozem a řízením dopravních

prostředků včetně pracovních strojů

. škoda způsobená na pneumatikách, discích kol

a věcech, které jsou těmito dopravními prostředky

přepravovány, šetří—Ii událost místně příslušný

policejní orgán

Volitelné připojištění Ztráta svěřených věcí

. škoda způsobená ztrátou svěřených nástrojů

a ochranných pracovních prostředků

. škoda způsobená ztrátou svěřených pokutových

bloků, je—Ii zaměstnavatel orgánem veřejné správy

A Na co se pojištění nevztahuje?

NEPOJISTITELNÉ OSOBY

X příslušníci Hasičského záchranného sboru

)( příslušníci Bezpečnostní informační služby

X příslušníci Úřadu pro zahraniční styky a informace

X osoby, které vykonávají pracovněprávní, služební

nebo jiný vztah na základě jiných než českých

právních předpisů

)( osoby, které jsou členy statutárních či jiných

volených orgánů nebo mají ve společnosti,

která je jejich zaměstnavatelem, majetkový podil

a zároveň vykonávají pracovněprávní vztah na

pozici ředitel, manažer nebo jiné řídící pozici

Vybrané výluky z pojištění

X škoda způsobená úmyslně, hrubou nedbalostí,

ze svévole nebo škodolibosti

)( škoda způsobená provozem všech dopravních

prostředků a pracovních strojů, vyjma škod

uvedených ve volitelném připojištění Řízení —

skupina B,

Řízení — všechny skupiny nebo Přeprava, včetně

nakládky a vykládky, je—li sjednáno

X škoda způsobená pohřešováním, ztrátou, krádeží

a loupeží jakékoliv věci, vyjma škod uvedených ve

volitelném připojištění Ztráta svěřených věcí, je-li

sjednáno

X škoda způsobená uložením majetkové sankce

a jiných plateb sankční povahy, vyjma škod

uvedených ve volitelném připojištění Pokuty,

penále, je—Ii sjednáno

X škoda způsobená vadnou manuální prací

a pochybením při výkonu dozoru či dohledu,

a dále škoda způsobená chybnou nebo chybně

provedenou obsluhou (např. obsluhou CNC

nebo jiných strojů), vyjma škod uvedených ve

volitelném připojištění Vadná manuální práce

a chybná obsluha, je-li sjednáno

X škoda způsobená v důsledku uplatnění práva

2 vadného plnění
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Volitelné připojištění Pokuty, penále

. škoda způsobená uložením pokuty nebo penále

na základě pravomocného rozhodnutí správního

orgánu

Volitelné připojištění Vadná manuální práce

a chybná obsluha

. škoda způsobená vadně provedenou prací nebo

chybným dozorem a dohledem

. škoda způsobená chybně provedenou obsluhou

nebo nedodržením předepsané obsluhy, údržby

či technologického postupu

Volitelné připojištění Přeprava, včetně nakládky

a vykládky

. škoda způsobená na věcech, které jsou

přepravovány jakýmkoliv dopravním prostředkem,

aniž by škoda musela být šetřena místně

příslušným policejním orgánem

Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistných

podmínkách a případně v pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

  

X škoda způsobená v souvislosti s poskytováním

internetových služeb a hromadného zpracování

dat, programováním nebo jakkoliv související

s chybami softwaru, viry a hackerstvím

X škoda způsobená pochybením, v jehož důsledku

došlo k vyrobení vadného výrobku, polotovaru

nebo jeho části, včetně škody způsobené

chybným zaměřením věci

X škoda způsobená při objednávkách a rezervacích

letenek, zájezdů, ubytovacích a jiných obdobných

služeb

X škoda způsobená prodlením nebo pozdním

uplatněním práv

)( škoda způsobená v souvislosti s dotacemi,

veřejnými zakázkami, granty a jinými formami

finanční podpory

Úplný rozsah výluk je uveden v pojistných

podmínkách a případně v pojistné smlouvě.

„ Existují nějaká omezení

v pojistném krytí?

Horní hranice pojistného plnění je určena:

! 4,5 násobkem průměrného hrubého měsíčního

výdělku

Ě limitem pojistného plnění pro základní rozsah

pojištění, který si zvolí pojistnik na vlastní

odpovědnost

! sublimitem pojistného plnění pro volitelná

připojištění

! každé pojistné plněníje sníženo o spoluúčast, jejíž

výše je uvedena v pojistné smlouvě

Další omezení jsou uvedena v pojistných podmínkách

a mohou být uvedena také v pojistné smlouvě.

\/ na území celého světa, sídlo zaměstnavatele se však musí nacházet na území České republiky

Konkrétní územní rozsah je vždy uveden v pojistné smlouvě a případně v pojistných podmínkách.

Jaké mám povinnosti?

4 — Platit řádně a včas pojistné

— Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsouzpracováványjeho osobní údaje

— Oznámit pojistiteli jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika či pojistného zájmu a změnu podstatnýchskutečnosti (např. změnu příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovnika,změnu zaměstnáni)

— Činit veškerá opatření nutná k předcházenívzniku škodné události, a pokud tato nastane, k minimalizaci jejíhorozsahu a následků

— Bezodkladně oznámit pojistiteli vznik pojistné události
— Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem
— Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejménaumožnit prohlídku poškozené věci

— V případě uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy proti pojištěnému u orgánu veřejné moci postupovat

náhradu škody nebo jiné újmy se účinně bránit a po dohodě s pojistitelem využít opravných prostředků— Vznést námitku promlčení proti uplatněnému nároku na náhradu škody, je—li důvodná
— Pojištěný není oprávněn bez předchozůto souhlasu

s poškozeným dohodu o mimosoudním vyrovnání

pojistitele právo na náhradu škody uznat, vyrovnat nebo uzavřít

Další povinnosti jsou ujednány v pojistných podmínkách a mohou být také uvedeny v pojistné smlouvě.
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Kdy a jak provádět platby?

Výše, způsob a frekvence placeni pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

.Je-li pojištění sjednáno na dobu neurčitou, pojistné je stanoveno jako běžné aje splatné prvním dnem příslušného

pojistného obdobi, není—Ii v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

.Je—li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové aje splatné ke dni počátku pojištění,

není—li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Pojistným obdobim je jeden rok.

V pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného ve splátkách.

Konkrétní výše, způsob a případná frekvence placení pojistného je vždy uvedena v pojistné smlouvě.

"' Kdy pojistné krytí začíná a končí?

» ' Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištěni. Den počátku pojištění může být nejdříve

následující den po uzavření pojistné smlouvy.

Pojištění končí zejména uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí,

dohodou smluvních stran, marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistného

nebo jeho části, smrtí pojištěného nebo zánikem pojistného zájmu.

K příčině vzniku škody, ke vzniku škody a k písemnému uplatnění práva na náhradu škody musí dojít v době trvání

pojištění a k nahlášení pojistiteli pák nejpozději do 30 dnů od jeho zániku.

 

Další způsoby vzniku a zániku pojištěni jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech: po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou

měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; ke konci pojistného období, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před

koncem pojistného období; po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku

pojistné události.

Máte také právo od smlouvy odstoupit, a to zejména v těchto případech: do dvou měsíců ode dne, kdy jste zjistil nebo

musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy při jednání o uzavření pojistné

smlouvy nebo o její změně; do dvou měsíců ode dne, kdy jste zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost

upozornit na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a požadavky pojistnika, musel—li si jich být při uzavírání pojistné

smlouvy vědom; v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-Ii spotřebitel a smlouva byla

uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele, do čtrnácti dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy

nebo ode dne sdělení pojistných podmínek.

Další možnosti zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
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Informace pro klienta '

(předsmluvní informace)

Vážená klientko, vážený kliente,

těší nás Váš zájem oto, sjednat si pojištění u Generali České pojišťovny a.s.. Vážíme si Vaší důvěry.

Abyste lépe pochopili nabízené pojištění, připravili jsme pro Vás několik důležitých informací, které Vám pomohou lépe se

orientovat v pojištění, ve Vašich právech a povinnostech, nebo vtom, co dělat v situacích, kdy nás budete potřebovat.

V případě jakéhokoliv dotazu je Vám k dispozici Váš zprostředkovatel pojištění nebo pracovníci klientského servisu

na telefonním čísle 241 114114.

Přejeme Vám mnoho bezstarostných dní.

Vaše Generali Česká pojišťovna a.s.

 

- CI'm se pojištění řídí

„ .. , „, , „ . , informace o nás

Vase poustna smlouva se ridi ceskym pra-

vem. Pojištění se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. obchodní firma: Generali Česká pojišťovna a.s. (dále též jako

(občanský zákoník), obecně závaznými právní- „pojišt'ovna“)

mi předpisy platnými v pojišťovnictví, uzavřenou člen skupiny: Generali

pojistnou smlouvou a pojistnými podmín- právní forma: akciová společnost

kami, na které se smlouva odkazuje, Pojistné IČO: 452 72 956

podmínky upravují zejména to, co je pojištěno, sídlo: Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,

a proti jakým pojistným nebezpečím a případně
Česká republika

do jaké Výše Vám poskytneme pojistné plnění. předmět podnikání: pojišťovací, zajišťovací a činnosti přímo

Stanovují také případy, kdy nemáme povinnost
Vypjývajícj'z těchto činností

vyplatit pojistné plnění (výluky 7— pojištěni). registrace: Městský soud v Praze, spisová značka B 1464

orgán dohledu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 O3

Kdy a jak pojištění vzniká
Praha1

členství ve skupině: člen skupiny Generali, zapsané v italském

Pojištění vzniká dnem a časem, které jsou registru pojišťovacích skupin, vedeném

v pojistné smlouvě uvedeny jako počátek po-
lVASS, pod číslem 026

jištění. Pojištění se sjednává na dobu neurči-

tou s pojistným obdobím jeden rok, pokud není

v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Při sjednání

na dálku (prostřednictvím internetových stránek,

Kontaktní údaje

adresa pro doručování: Generali Česká pojišťovna a.s., P. 0. Box 305,

659 05 Brno, www.genera|iceska.cz

telefonicky či mailem) dojde k uzavření pojistné internetové stránky: www.generaliceska.cz

smlouvy zaplacením prvniho pojistného na ur- infolinka: 241 114114

čený účet pod daným variabilním symbolem. Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojistitele je přístupná zde:

http://www.generaliceska.cz/vyrocni
—zpravy. 

Placení pojistného

Pojistné se sjednává jako běžné, nemáte-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojistné se platí pravidelně, dle splátek ujednaných

v pojistné smlouvě. Je—li ujednáno jednorázové pojistné, jako tomu může být například u pojistných smluv na dobu určitou, platí

se pojistné najednou. Výši pojistného a způsob jeho úhrady máte uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pouštění zaniká

I Odstoupením od smlouvy

— při uvedení nepravdivých nebo neúplných informací při sjednání pojistné smlouvy nebo její změně, a to do dvou měsíců ode

dne, kdy porušení povinností bylo zjištěno nebo mohlo být zjištěno;

— v případě uzavření mimo obchodní prostory nebo na dálku máte možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího

uzavření;

— při odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku nebo změna od její účinnosti a vzájemně si vracíme zaplacené po—

jistné nebo poskytnuté pojistné plnění;
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— při poskytnutí klamavého údaje při uzavírání pojistné smlouvy, a to do 3 měsíců ode dne, kdyjste se o poskytnutí klamavéhoúdaje dozvěděl/a nebo měl/a a mohl/a dozvědět;

— pokud od smlouvy odstupuje pojistitel, má právo si odečíst i náklady spojené se vznikem nebo správou pojištění.Formulář pro odstoupení naleznete na našich internetových stránkách, obchodních místech Generali České pojištovny neboo jeho doručení můžete požádat pojišťovacího zprostředkovatele.

Odstoupení od smlouvy se doručuje písemně na naši kontaktní adresu nebo jej můžete předat na některém z našich obchodníchmíst.

I Výpovědí

— výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, a to s výpovědní dobou 8 dnů;— výpovědí doručenou minimálně 6 týdnů před uplynutím pojistného období, pojištění zanikne uplynutím pojistného období;— výpovědí do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

. Zánikem pojištění ve zvláštních případech

V případě, že pojištěná osoba ukončí pracovněprávní vztah nebo služební poměr z důvodu starobního či invalidního důchodu,evidence na Úřadu práce, podnikání bez současně vykonávaného pracovněprávního vztahu či služebního poměru nebo nastoupína mateřskou či rodičovskou dovolenou a již nemá o pojištění zájem, zanikne pojištění této osoby dnem doručení oznámení tétoskutečnosti pojistnikem pojistiteli. Důvod zániku musí být pojistiteli pojistníkem prokázán či doložen.Odpovědnost pojištěné osoby za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nímdnem zániku pojištění nezaniká.

Další důležité informace k zániku pojištění a dalším způsobům jeho ukončení naleznete také ve Všeobecných pojist-ných podmínkám pro Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání (Obecná část — Pojištění odpovědnostizaměstnance při výkonu povolání, článek 2).

informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klientykomunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na zádost klienta nedohodnou jinak.V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele prostřednictvím kontaktní adresy nebo elektronicky.Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nadpojišt'ovnictvím.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.
V případě neživotního pojištění si Vás dovolujeme informovat o možnosti spotřebitelů řešit spor mimosoudně před Českouobchodní inspekcíwww.coi.cz.

Daně

Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, v platném znění. Pojistná plnění z tohotopojištění jsou od daně osvobozena s výjimkami stanovenými ve výše uvedeném zákoně (zejména ve vztahu k podnikatelské činnosti).

Poplatky

Nad rámec pojistného je pojistitel oprávněn požadovat poplatek za úkony a služby související s pojištěním. Přehled zpoplatněnýchúkonů a výše poplatků jsou uvedeny v Sazebníku administrativních poplatků. Aktuální znění tohoto sazebniku je dostupné nawww.generaliceska.cz, v sídle nebo obchodních místech pojistitele.

Důsledky porušení povinností

Pokud pojistník, pojištěný nebo osoba, která má v případě pojistné události právo na pojistné plnění, poruší své povinnosti, můžepojistitel podle konkrétních okolností snížit či odmítnout pojistné plnění či požadovat náhradu nákladů nebo škody. Porušení po-vinností může dokonce vést k zániku pojištění.

Rozsah pojištění

Pojištění poskytuje kvalitní pojistnou ochranu, která se zejména odvíjí od toho, jaká jste si zvolili pojistná nebezpečí, výši limitůa rozsah připojištění.

Pojistná nebezpečí a připojištění se vztahují na širokou škálu pojistných událostí, které Vám mohou nastat. Jsou však i případy,Které bychom vám neuhradili. Na ty Vás v pojistných podmínkách upozorňujeme v článku nazvaném výluky. Věnujte jim prosímpatřičnou pozornost.

V další části tohoto dokumentu se dozvíte, co si v rámci produktu Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání můžete pojistit.Jedná se o zjednodušený popis produktu, který nenahrazuje smluvní dokumentaci a její součástí. Přesné definice pojistných“EDGZDGČÍ, rozsah produktu a další podmínky je nutné vždy ověřit v pojistných podmínkách a ve Vaší pojistné smlouvě.
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Poustné plnění, limit pOjistného plnění

Vznik škodné události musí být pojistiteli ozn
ámen neprodleně.

Limitem pojistného plnění se rozumí sjednaná hranice pojistného plnění pojistitele z jedné pojistné události.

Celkové plnění pojistitele ze
všech pojistných událostí v jed

nom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek
limitu sjed-

naného pro základní rozsah pojištění.

U volitelných
připojištění

se hranice pojistného plnění sjednává sublimitem
plnění, který je menší nebo roven limitu pojistného

plnění sjedn
anému pro základní rozsah pojištění a sjednává se v jeho rámci (limity pojistného plnění se tedy nesčítajij.

Sublimit se sjednává pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném období (nikoliv tedy dvojnásobek
za rok jako

v případě základního limitu pojistného plnění, ale pouze jednonásobek
).

Pojistné plnění se poskytuje poškozenému
, tedy zaměstnavatel

i. Zaměstnavate
l však přímé právo na pojistné plnění proti po-

jistiteli nemá.

.. Pori  
Rozsah pojištění

Pojištěním odpovědnosti
při výkonu povolání se pojistíte na ško—

dy, které způsobíte sv
ému zaměstnavatel

i při plnění Vašich
pra-

covních povinností a jste za ně odpovědní. Nahradíme za Vás

škodu na majetku, zdraví nebo
finanční ško

du.

  

' štění odpověd
nosti při výkonu'pov

olání

V pojištění odp
ovědnosti při výkonu povolání

si můžete sjednat:

. Základní rozsah pojištění

I Volitelná připojištění:

0 Řízení — skupina B řidičského oprávnění

U Řízení— všec
hny skupiny řidičského oprávnění

Cl Ztráta svěřených věcí

Cl Pokuty a penále

D Vadná manuální práce a chybná obsluha

Cl Přeprava, včetně nakládky a vykládky
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