
Dovolte, abychom Vám připomněli několik informací k pojištění na nadcházející rok 2013. 

 

K pojištění ČRDM se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace dětí a mládeže a pracující s dětmi 

a mládeží. 

 

Členové ČRDM se přihlašují vyplněním elektronického formuláře v registračním systému ČRM 

na adrese http://registrace.iadam.cz „Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže 

na rok 2013“, který si následně vytisknou a s příslušným podpisem a razítkem pošlou do kanceláře 

ČRDM. 

Členové krajských rad ČRDM se nově přihlašují do pojištění také přes registrační systém ČRDM. 

(http://registrace.iadam.cz) Vytisknou si zde jednotlivé formuláře Formulář „PROHLÁŠENÍ pro členská 

sdružení krajských rad dětí a mládeže“ a pro přihlášení k úrazovému pojištění a k pojištění 

odpovědnosti za škodu. 

Sdružení, která nejsou členy ČRDM ani krajské rady, zasílají řádně vyplněný, též podepsaný a 

orazítkovaný formulář „PROHLÁŠENÍ – Pojistná smlouva na úrazové pojištění č. 0229499041 pro 

sdružení dětí a mládeže pro rok 2013“ a „PROHLÁŠENÍ – Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti 

za škodu pro členy sdružení dětí a mládeže pro rok 2013“ a pokud chtějí mít pojištěno více osob, než 

jen statutárního zástupce, posílají ještě formulář „Přihláška do pojištění odpovědnosti za škodu 

dobrovolného pracovníka nad rámec paušálního pojištění + rekapitulace“. Tyto formuláře jsou 

ke stažení na stránkách ČRDM www.crdm.cz/pojisteni. 

 

Termín pro zasílání přihlášek k pojištění na rok 2013 je do 10. 12. 2012 na adresu kanceláře ČRDM, 

Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47. 

 

Nově jsou na internetové stránce ČRDM www.crdm.cz/pojisteni podrobně zpracované informace 

k pojštění formou prezentací (případně PDF). Najdete zde informace:  

• o pojistné smlouvě (na co se vztahuje, kdo je pojištěný, výše pojistného plnění atd.), 

• jak se přihlásit (jaký formulář poslat, termíny, částky apod.), 

• jak nahlásit úraz (podrobný návod k vyplnění formuláře, adresa, kam posílat). 
 

  



Základní informace k pojištění (a odpovědi na časté dotazy) 

Úrazové pojištění 

Pojištění se vztahuje na úrazy, k nimž dojde v době trvání pojištění při všech aktivitách 

uskutečňovaných v rámci činností pojištěných sdružení, které vykonávají v souladu se svým posláním 

(určeným stanovami či obdobným dokumentem) nebo v souvislosti s ním.  

Jsou pojištění členové pojištěného sdružení, ale také všichni ostatní účastníci akce, kterou pojištěné 

sdružení v rámci své činnosti pořádá. 

 

POZOR: Přestože úrazové pojištění platí i v zahraničí, nevztahuje se pojistka na konkrétní náklady 

spojené s okamžitým ošetřením úrazu či nemoci v zahraničí!!! 

Tzn., pokud si např. dítě zlomí nohu v Rakousku, pojišťovna mu vyplatí odškodné za dobu nezbytného 

léčení podle pojistného plnění. Neproplatí mu však náklady na převoz do nemocnice, na ošetření, 

pobyt v nemocnici, léky apod. K tomu slouží CESTOVNÍ pojištění. 

 

Pojištění odpovědnosti 

a) obecná odpovědnost a odpovědnost z provozní činnosti 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému na životě, 

zdraví, poškozením, zničením věci, ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží, za jinou majetkovou 

újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví a na věci jejím poškozením, zničením, ztrátou věci krádeží 

vloupáním nebo loupeží, na věcech, které pojištěný užívá nebo převzal k provedení objednané 

činnosti a na životním prostředí. 

 

POZOR: Pojištění se nevztahuje na škody na motorových vozidlech a jiných dopravních 

prostředcích!!! 

 

Spoluúčast na každé pojistné události činí 5.000 Kč, na věcech převzatých 1.000 Kč  

 

b) odpovědnost zaměstnance 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou 

zaměstnavateli při plnění úkolů dle pracovní smlouvy, vztahu konaného na základě dohody 

o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou 

odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce v platném znění. 



c) nemajetková újma vzniklá jako následek porušení práva na ochranu osobnosti 

Pojištění se sjednává pro případ náhrady z titulu ochrany osobnosti vzniklé neoprávněným zásahem 

do práva na ochranu osobnosti, ke které je pojištěný povinen na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu o žalobě na ochranu osobnosti podle ustanovení §§ 11 – 16 občanského zákoníku.  

Do této pojistky jsou automaticky zahrnuta všechna námi pojištěná sdružení. 

 

Cestovní pojištění 

Pojištění se vztahuje na pojištění: 

a) léčebných výloh v zahraničí (z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na ošetření 

pojištěného (např. převoz do nemocnice, léky, pobyt v nemocnici apod.) 

b) pojištění věcí a zavazadel (předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, obvyklé pro daný účel 

cesty, které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.) 

c) pojištění odpovědnosti za škodu (z pojištění odpovědnosti a škodu má pojištěný právo, aby za ně 

pojišťovna uhradila škodu, vzniklou jinému na životě, zdraví nebo zničením či poškozením věci, 

případně jinou majetkovou újmu, vyplývající ze škody na životě nebo zdraví.) 

 

Pojišťovna není povinna plnit pojistnou událost vzniklou při akci, kterou nezajišťovala pojištěná 

sdružení. 

 

Kromě členů jednotlivých členů členských sdružení ČRDM, se mohou pojistit také osoby, které se 

účastní akcí pořádaných pojištěnými sdruženími, i osoby, které doprovázejí účastníky, např. 

organizátoři, funkcionáři, vedoucí oddílů, hospodářští pracovníci. 

Cestovní pojištění si sjednávají členská sdružení ČRDM sama, přímo na pobočkách GENERALI 

POJIŠŤOVNY a. s. Předložení dokladu, který stvrzuje jejich členství v ČRDM (na požádání vystavíme 

v kanceláři ČRDM), je opravňuje k získání cestovního pojištění sjednaného Českou radou dětí a 

mládeže. 

 

Hlášení úrazu či škody se provádí zasláním příslušného formuláře přímo do pojišťovny GENERALI. 

 


