pojištění 2018 a dále...

Základní informace k pojištění
Od roku 2018 došlo nejen ke změně pojišťovny, ale i k několika novinkám. Následující informace vycházejí ze smluvních
podmínek s pojišťovnou Generali Pojišťovna, a.s. i z konkrétních praktických poznatků.

Úrazové pojištění...
...se vztahuje na veškerou činnost kolektivu, resp. Kamene MOP vycházející ze stanov našeho spolku. To znamená
schůzky, výpravy tábory, mimořádné akce, akce pro veřejnost,... U vedoucích se pojištění vztahuje i na dobu samostatné
cesty z domova nebo z práce (ze školy) na akci. V souvislosti s vážnějším úrazem může vzniknou i požadavek na plnění
z odpovědnosti za úraz (plnění z pojištění odpovědnosti).
Pojistnou událostí je úraz, případné trvalé následky úrazu a smrt. Jak na to:
S ozvěte se bleskem po vzniku pojistné události k nám, my vám pošleme formulář a podrobný návod
S předání do pojišťovny by mělo proběhnout bez zbytečného odkladu, to znamená, že od úrazu do jeho oznámení
pojišťovně by mělo uběhnout maximálně půl roku, ale spíš méně. U vážnějších úrazů nečekejte proto až na doléče‐
ní úrazu!
S každý úraz s požadavkem na pojistné plnění musí být oznámen na kompletně vyplněném formuláři včetně
potvrzení lékaře
S nelze tedy ihned po úrazu vyplnit oznámení a potvrzení lékaře poslat samostatně až po vyléčení
S vyplnění formuláře se mírně liší s ohledem na věk zraněného (dítě do 15 let, 15 – 18 letý, dospělý), a to i s ohledem
na nový občanský zákoník, záleží i na druhu úrazu a zda je úraz již doléčen či nikoliv
S v případě úrazu dítěte formulář vyplníte ve spolupráci s rodiči (kdy, kde a jak se úraz stal, co se stalo,...), dospělí
zranění si jej vyplní sami, v každém případě jej potvrdí lékař i šéf Kamene a zašlete jej zpět k nám. My zajistíme
předání do pojišťovny, která si může vyžádat doplnění od lékaře nebo od rodičů.
S pojistné plnění přijde na účet zraněného (resp. podle vyplněných údajů)
S v případě úrazu způsobeného při dopravní nehodě je nutné doložit lékařskou zprávu o ošetření zdravotnickou
záchrannou službou na místě nehody nebo téhož dne ve zdravotnickém zařízení a současně záznam policie o do‐
pravní nehodě
S pojištěni jsou automaticky všichni, kteří jsou uvedeni v registraci (děti i dospělí)
S v případě speciálních akcí pro veřejnost jsou pojištěni i jejich účastníci, samozřejmě za předpokladu, že akce pořádá
Kámen MOP, běžná činnost však není akcí pro veřejnost
S pojištění se vztahuje na úrazy na území ČR i jinde v EU (nejde však o pojištění léčebných výloh)
S doba léčení musí být alespoň 7 dní (bez ohledu na délku nepřítomnosti ve škole nebo dobu pracovní neschopnosti)
S pojištění je tzv. obnosové, na rozdíl od náhradového, lze tedy v případě úrazu čerpat z více pojistek (např. pokud
má zraněný i svoji pojistku)
S pojistné plnění při úrazu je pro děti i dospělé shodné ve výši 115 Kč/den léčení a je vypláceno od prvního dne léčení
S dobou léčení se rozumí skutečná doba léčení bez ohledu na pracovní neschopnost nebo nepřítomnost ve škole,
maximálně však podle tabulek pojišťovny pro danou diagnózu (případné komplikace uvede lékař do formuláře)
S v případě trvalých následků úrazu je pojistné plnění stanoveno progresivně v závislosti na stupni invalidity (při 25%
je plnění 350 tis., při 50 % už přes 1 mil. Kč)
S uplatnění pojistky není nic složitého a tak se v případě nehody při činnosti určitě ozvěte! Rodiče budou rádi, uvidí
totiž odpovědný přístup vedoucího i Kamene MOP a určitě se jim nějaká koruna bude hodit.

Odpovědnostní pojištění...
...se vztahuje na veškerou činnost kolektivu, resp. Kamene MOP vycházející ze stanov našeho spolku.
S postup při vzniku škody:
a) informovat poškozeného o faktu, že škoda bude hrazena z vašeho odpovědnostního pojištění, vzít si od něj
jméno, adresu a kontaktní email nebo telefon
b) pokud to okolnosti umožňují, požádat ho o neměnění stavu poškozené věci
c) zajistit důkazní materiál k příčině a rozsahu škody – např. fotodokumentaci, ev. svědky
d) vyžádat písemné uplatnění nároku poškozeným, výše nároku musí být reálně vyčíslena (a podle charakteru
škody doložena)

S v případě, že po vás nebo vašem Kameni MOP uplatňuje někdo právo na náhradu škody, okamžitě se nám ozvěte
a podle povahy škody dohodneme další postup, vše je nutné bezodkladně oznámit pojišťovně!
S pojišťovna uhradí škodu po odečtení spoluúčasti přímo poškozenému, proto poškozenému náhradu škody
neplaťte (jako fyzická osoba ani jako Kámen MOP)
S v případě větších škod neuznávat zcela ani zčásti nárok poškozeného (do řešení se zapojí pojišťovna, policie a
někdy může rozhodovat soud)
S jedná se zejména o pojištění pro případ způsobení škody jinému – nejčastěji dítě někde něco rozbije (způsobí škodu
„vně“ našeho spolku nebo jinému dítěti na akci vlivem zanedbání dohledu vedoucího), dítěti vznikne škoda (my
mu způsobíme škodu nebo dojde ke škodě vlivem vnějších okolností; např. dítěti spálíme spacák při sušení nad
táborovými kamny, dítěti rozsedneme my nebo jiný účastník akce odložené brýle), ve vypůjčeném objektu na vý‐
pravě způsobíme požár,... Může jít také např. o náhradu léčebných výloh zdravotní pojišťovně v případě prokazatel‐
ně zaviněného poškození zdraví účastníka akce. Pojistné plnění je do 10 mil. Kč na jednu událost, maximálně však
20 mil. Kč na všechny události za kalendářní rok u jednoho spolku
S v případě škody na zapůjčených věcech pojišťovna většinou vyžaduje písemnou smlouvu, ze které bude jasné, že
poškozená věc byly používaná v souvislosti s naší činností (např. smlouva o pronájmu táborové základy, o používání
automobilu,...)
S u škody způsobené provozem plavidel (kanoí, kajaků, raftů a obdobných typů plavidel je limit pojistného plnění
5 mil. Kč na jednu událost
S u škody vzniklé v souvislosti s nakládání se střelivem (vzduchovky, airsoft, paitball, luky,...) je limit pojistného plnění
5 mil. Kč na jednu událost
S odlišně je upraveno také pojištění pro případ škody na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické
nebo sběratelské hodnoty (např. škody na expozicích na hradech a v muzeích,...), pojistné plnění je max. 500.000 Kč
S pro škody na motorových vozidlech (nejde o havarijní pojištění!) je pojistné plnění max. 50.000 Kč na jednu událost
(jedná se o drobné škody vzniklé např. na lesních cestách při zásobování tábora)
S spoluúčast je 1.000 Kč, tzn., že nižší škody nemá smysl uplatňovat (např. malé rozbité okno na chalupě)
S součástí odpovědnostního pojištění je i pojištění tzv. nemajetkové újmy, které je upraveno speciálně – o povinnosti
poskytnutí peněžité náhrady nemajetkové újmy musí rozhodnout soud, pojištění se však nevztahuje např. na po‐
mluvy nebo porušení autorských práv, pojistné plnění je max. 6 mil. Kč na jednu událost (20 mil. Kč/rok), spoluúčast
je 200.000 Kč
S pojištění se vztahuje na škody způsobené na území EU
S automaticky jsou při veškeré činnosti kolektivu resp. Kamene MOP, která odpovídá stanovám, pojištěni všichni
členové ve věku nad 15 let, kteří jsou uvedeni v registraci (tedy instruktoři, vedoucí, hlavní vedoucí táborů,
předsedové Kamenů MOP,...). U osob ve věku 15 – 18 let by nepochybně hrálo roli, zda byly vykonáváním činnosti
související s dohledem nad dětmi pověřeni, proškoleny, i jejich dovednosti, zkušenosti,...
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Tento materiál je též na http://www.emop.cz/soubory/dokumenty/pojisteni180214.pdf

