Generali Poji‰Èovna a.s.
Generální ﬁeditelství
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu –
školství a vzdělávání (ZPP O 2005/01 Š)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pro soukromé pojištění odpovědnosti
za škodu, které sjednává Generali Pojišťovna
a.s. jako pojištění škodové, platí příslušná
ustanovení zákona, všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu (VPP
O 2005/01), tyto zvláštní pojistné podmínky pro
pojištění odpovědnosti za škodu - školství
a vzdělávání (ZPP O 2005/01 Š) a pojistná
smlouva.
2. Ustanovení ZPP O 2005/01 Š jsou nadřazena
ustanovením VPP O 2005/01.
Článek 2
Předmět pojištění / pojistné nebezpečí
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti provozovatele školského zařízení za škodu, kterou
způsobil jinému, pokud za ni odpovídá v důsledku
jeho jednání, činnosti a právních vztahů uvedených
v pojistné smlouvě, k nimž je oprávněn na základě
platných právních předpisů.

Článek 4
Limit pojistného plnění, rozsah plnění pojistitele
V návaznosti na čl. 7 a čl. 23 VPP O 2005/01 se ujednává následující:
Je-li v pojistné smlouvě sjednáno na základě
doplňkových pojistných podmínek nebo zvláštních
ujednání rozšíření rozsahu pojištění nad rámec
ZPP O 2005/01 Š, limity pojistného plnění stanovené
pro tato rozšíření činí částku uvedenou v doplňkových
pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě
a sjednávají se jako sublimity limitu pojistného plnění
sjednaného pro základní rozsah pojištění, tj. v jeho
rámci (nesčítají se).
Článek 5
Pojistné
Ustanovení čl. 9 VPP O 2005/01 se doplňují
následovně:
1. Údaji rozhodnými pro stanovení pojistného jsou
počet žáků, učitelů, ostatních osob vykonávajících
dozor, případně dalších zaměstnanců, event. další
údaje stanovené pojistitelem.
2. Po uplynutí pojistného období je pojištěný povinen
sdělit pojistiteli hodnotu těchto rozhodných údajů
pro další pojistné období.

učňů nebo studentů v šatnách vloupáním:
a) pojištění se vztahuje na odpovědnost
za škodu na věcech žáků, učňů nebo
studentů, které se nacházely v uzamčených
šatnách, pokud ke krádeži věcí došlo násilným překonáním překážky; pojištěný je
povinen krádež věcí ihned po zjištění nahlásit
příslušným policejním orgánům za účelem
zahájení šetření; v případě nesplnění této
povinnosti není pojistitel povinen pojistné
plnění poskytnout;
b) pojištění se nevztahuje na peníze, šeky,
cenné papíry, cennosti a jiné věci větší hodnoty, včetně mobilních telefonů, notebooků
a ostatních elektronických zařízení, které
bezprostředně neslouží žákovi při výuce;
c) limit pojistného plnění pro toto připojištění činí
v rámci limitu pojistného plnění pro základní
rozsah pojištění na jednoho poškozeného
10 000 Kč, avšak nejvýše 100 000 Kč
na všechny pojistné události v rámci jednoho
ročního pojistného období.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události
činí 500 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno,
vztahuje se pojištění také na odpovědnost žáka,
učně, studenta za škodu vůči třetím osobám,
včetně školského zařízení, kterou způsobí v době
školního vyučování v budově či prostorách
sloužících k vyučování, a dále mimo budovy
a prostory při akcích pořádaných školským
zařízením, pokud je zajištěn dozor odpovědné
osoby a pokud je dána odpovědnost pojištěného:
a) pojistníkem je pro tyto případy osoba uvedená
v pojistné smlouvě;
b) limit pojistného plnění pro toto připojištění činí
v rámci limitu pojistného plnění pro základní
rozsah pojištění 50 000 Kč na jednoho
pojištěného, max. 500 000 Kč na všechny
pojistné události v rámci jednoho ročního
pojistného období.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události
činí 500 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6
Volitelné rozšíření pojištění
1. Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno,
vztahuje se pojištění také na odpovědnost provozovatele školského zařízení za krádež věcí žáků,
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Článek 3
Rozsah pojištění
1. V souladu s čl. 19 VPP O 2005/01 má pojištěný
právo, aby za něho pojistitel poskytl:
a) náhradu škody, ke které je pojištěný povinen
z titulu odpovědnosti za škodu vyplývající
z právních předpisů v důsledku škody
na životě nebo zdraví, poškozením či zničením
věci nebo jiné majetkové újmy vyplývající
ze škody na životě, zdraví, poškozením
či zničením věci;
b) náhradu nákladů na určení povinnosti
k náhradě škody a ochranu před nároky
třetích osob v rozsahu čl. 19, odst. 5
VPP O 2005/01.
2. Věcné rozšíření pojištění
Pojištění se v rámci a rozsahu ustanovení odst.
1 tohoto článku vztahuje také na odpovědnost
pojištěného z:
a) držby pozemků, budov a prostor užívaných
výlučně pro účely pojištěného provozu nebo
povolání pojištěného;
b) držení služebních bytů a obytných domů
užívaných vedením a zaměstnanci pojištěného;
c) informačních zařízení, i pokud se nacházejí
mimo nemovitosti pojištěného;

d) provozu jídelny, rekreačního zařízení,
sportovišť, dílen a pozemků;
e) pořádání školních akcí v rámci výuky, včetně
výletů, konaných se souhlasem vedení školy,
a to odchylně od VPP O 2005/01 také
na odpovědnost za škodu způsobenou
na území Evropy;
f) zajištění výuky a dozoru;
g) poškození či zničení věcí žáků, učňů nebo
studentů;
h) škodu na najatých a provozním účelům
sloužících budovách a prostorách způsobenou
požárem, výbuchem nebo vodou z vodovodního potrubí; povinnost pojistitele plnit
za pojištěného zde vzniká pouze potud,
pokud nemohl poškozený uspokojit svůj nárok
na plnění z jiného pojistného vztahu.
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