POJIŠTĚNÍ 2012
Úvodem
V roce 2012 je pojištění členských sdružení ČRDM opět zaměřeno na dvě klíčové
oblasti tj. úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
Smlouvy na oba druhy pojištění jsou sjednány s Generali pojišťovnou a.s. a jsou
v platnosti od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. (tj. pojistné podmínky zůstanou po čtyři roky
stejné).
Aktuální verze smluv a veškeré další nutné informace k pojištění jsou k dispozici na:
www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062504

Jakým způsobem se k pojistce připojit
V přímé souvislosti s pojištěním je aktuální a platné členství vaší organizace v ČRDM.
Pro rok 2012 pošlete v termínu, kterým je 10. prosinec 2011, vyplněný a potvrzený
formulář Prohlášení o prodloužení členství, kde uvádíte také počty pojištěných členů,
které budeme předávat pojišťovně. Formulář zasílají u sdružení s větvenou organizační
strukturou ústředí. Vyplňte pečlivě čísla pro úrazové pojištění a pro paušální pojištění
odpovědnosti. U paušálního pojištění dobrovolníků, které je cíleno na funkce (statutární
zástupce org. jednotek, hlavní vedoucí tábora a vedoucí dětského kolektivu), věnujte
pozornost srovnání čísel s čísly roku 2011. Pokud vaše organizace nezměnila radikálně
organizační strukturu, nemůže mít najednou dvakrát více statutárních zástupců atd.
Pokud někteří funkcionáři (činovníci) jsou svou pozicí zařaditelní do více kategorií, stačí
je napočítat jednou.
Pojištění dalších dobrovolníků nad rámec „paušální“ pojistky odpovědnosti
(popřípadě také zaměstnanců) v organizaci je podobně jako minulý rok možné dojednat
za úplatu, a to 65,- Kč za pojištěného nezávisle na tom, v které části roku přistoupí
k pojistce. Jedná se o čtyři přihlašovací termíny. K přihlašování těchto konkrétních osob
se váže odlišný způsob administrace. Jedná se o čtvrtletní termíny přihlášek
se jmennými seznamy, úhrada probíhá po zaslání faktury z ČRDM na udanou adresu
organizace.

Termín pro přihlášení pojištěných nad rámec paušálního pojištění v Kanceláři ČRDM
v 1. čtvrtletí 2012 je 10. prosinec 2011. Způsob přihlašování k tomuto termínu je stejný
jako vloni.
Formuláře pro přihlášení k odpovědnostní pojistce na rámec paušálního pojištění
naleznete v příloze, rekapitulace potvrzená razítkem a podpisem musí být doručena
do Kanceláře ČRDM v uvedeném termínu, seznam pojištěných dobrovolníků zasílejte
elektronicky na e-mailovou adresu sekretariat@crdm.cz.

Spoluúčast
Rádi bychom vás upozornili, že při pojistném plnění z pojištění odpovědnosti
za škodu se vždy odečítá spoluúčast. V případě dobrovolníků pojištěných v rámci
paušálu i nad rámec paušálu je stanovena výše spoluúčasti na 5.000 Kč. Odchylně se řeší
poškození věcí převzatých a užívaných, kde je spoluúčast pojištěného 1.000 Kč. Táž
částka spoluúčasti zůstává zachována u pojištění provozní odpovědnosti organizace.
U nově sjednaného pojištění pro tzv. nemajetkovou újmu je spoluúčast při plnění
pojistné události 200.000 Kč.

Pojištění nemajetkové újmy
V rámci odpovědnosti za škodu sjednala ČRDM opět pro rok 2012 tzv. pojištění
nemajetkové újmy jako následek porušení práva na ochranu osobnosti. Jedná se
o doplnění pojistné ochrany, která může být uplatňována v případě žaloby na ochranu
osobnosti podle ustanovení § 11–16 občanského zákoníku (s vyjmenovanými smluvními
výjimkami). Pro jednu pojistnou událost, která je potvrzena pravomocným rozsudkem
soudu, je výše pojistného plnění 4.000.000 Kč (v rámci ročního pojistného období max.
12.000.000 Kč na celou pojistnou smlouvu).

Administrace
Termín, ke kterému se organizace i osoby nahlašují, je přiblížen pojistnému období, tak
aby nahlášení probíhalo před tím, než pojistné období začne. Týká se jak připojení se
k pojistce od začátku roku, tak přistoupení během roku:
ČRDM předávají zájemci o pojištění údaje k 10. 12. 2011, u dalších termínu
pro pojištění odpovědnosti ještě 10. 3. 2012, 10. 6. 2012, 10. 9. 2012.

Informativní materiály, které doporučujeme předat vašim členům
Jako další samostatné přílohy naleznete metodiku k čerpání pojištění (nahlašování
pojistných událostí), která je vypracována zvlášť pro úrazové a odpovědnostní pojištění.
Součástí je také informace o využití cestovního pojištění. Administrativní postup v tomto
ohledu zůstává stejný. Při vyplňování formulářů prosím dbejte na to, abyste vyplnili
správné číslo smlouvy a nezaměňovali pojistky mezi sebou. Případné chybné zařazení
v pojišťovně při likvidaci může mít vliv na neúspěch při čerpání pojistky.

V případě nejasností a dotazů k uvedeným informacím se obracejte na Kancelář
ČRDM, e-mail: sekretariat@crdm.cz, tel. 234 621 209 (Petra Chourová)
Web: www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062504

