 Pojištění odpovědnosti pořadatele za újmu za škodu na
soutěžích a akcích pořádaných SH ČMS a jeho
organizačními články
Jedná se o pojištění akcí typu nepostupových soutěží, oslav výročí SDH nebo
pojištění sportovních a kulturních akcí, které hasiči pořádají (plesy, zábavy, dětské
dny). Každý dobrý pořadatel myslí i na rizika, spojená s pořádáním těchto akcí,
jejichž zdárný průběh může pokazit zdánlivě i maličkost – způsobení újmy na zdraví
nebo majetku přímých účastníků.
HVP, a.s. dlouhodobě nabízí tento produkt na jednu akci, nyní s ohledem na
„aktivnější“ sbory, které v průběhu roku pořádají více takových akcí a pojistné se
jim tím pádem načítalo, nabízí pojišťovna toto pojištění na dobu neurčitou:


Odpovědnost za újmu na zdraví 1 000 000,- Kč, odpovědnost pro škodu
na majetku 1 000 000,- a pojištění majetku (věci cizí nebo vlastní movité –
např. stany, výčepní zařízení, stoly, lavice apod.) na 200 000,- Kč. Pojistné
činí 1475,- Kč / rok.


V případě, že má SDH uzavřenu smlouvu o spolupráci s HVP, a.s., je z tohoto
pojistného formou provize podpořena činnost dobrovolných hasičů v konkrétním
sboru.

 Úrazové pojištění jednotky SDH obce
Úrazové pojištění, které je speciálně připraveno pro členy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce.
Výhody úrazového pojištění JSDHO:
- skupinové pojištění za nízké pojistné,
- jednoduchá administrativa,
- neomezená územní platnost,
- pojistná ochrana při provádění zásahu (v době od vyhlášení poplachu
do návratu členů jednotky na základnu),
- pojistná ochrana se vztahuje i na plánovaná školení, výcvik a údržbu
techniky,
- u doby nezbytného léčení úrazu není nutné prokazování pracovní
neschopnosti.
Na výběr jsou tři varianty pojištění:
1. varianta … Smrt úrazem /90 000,- Kč, trvalé následky / 180 000,- Kč a doba
nezbytného léčení / 30 000,- Kč. Roční pojistné za 10 členů jednotky JPO
V. je 3.750,- Kč a u členů JPO III. pak 6.375,- Kč.
2. varianta … Smrt úrazem / 150 000,- Kč, trvalé následky / 300 000,- Kč a
doba nezbytného léčení / 50 000,- Kč. Roční pojistné za 10 členů jednotky
JPO V. je 6.250,- Kč a u členů JPO III. pak 10.625,- Kč.
3. varianta … Smrt úrazem / 300 000,- Kč, trvalé následky / 600 000,- Kč a
doba nezbytného léčení /100 000,- Kč.

Roční pojistné za 10 členů jednotky JPO V. je 12.500,- Kč a u členů JPO
III. pak 21.250,- Kč.

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla
-

Rozsah, resp. typy pojištění … Standard (limit plnění pro škodu na zdraví,
usmrcení, pro věcnou škodu a ušlý zisk 35 mil. Kč, Nadstandard (limit
plnění 70 mil. Kč) a Exkluziv (limit plnění 100 mil.)
Možnost připojištění čelního nebo všech skel, připojištění živlu a střetu se
zvěří či pojištění dodatkových asistenčních služeb.
Hasičská sleva – pojištěný získává slevu 10 %, tipařem je SDH, které
získá 7,5 % z pojistného.



Rodinné úrazové pojištění

-

-

Pojištění dospělé osoby – na smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu,
doba nezbytného léčení, denní odškodné za dobu léčení úrazu, invalidita pro
případ úrazu nebo denní odškodné při pobytu v nemocnici pro případ úrazu
Pojištění dítěte … smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, denní
odškodné za dobu léčení úrazu
Možnost platby jednou ročně, půlročně, čtvrtletně nebo měsíčně
Sleva pro členy SH ČMS je 10%



Komplexní pojištění občanů

-

Pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti v běžném občanském životě …
tři rozsahy pojištění /Minimum, Standard, Exkluziv/
Pojištění staveb … možnost pojistit hlavní i vedlejší stavbu nebo byt jako
stavbu. Možnost připojištění pojistného nebezpečí povodeň a záplava.
Pojištění domácnosti … možnost pojistit trvale obydlenou i rekreační
domácnost, movité věci v garáži na jiné adrese nebo např. i jízdní kolo na
odcizení apod.
Pojištění odpovědnosti … odpovědnost za újmu v občanském životě,
odpovědnost
z vlastnictví
nemovitosti,
z vlastnictví
domácích
a
hospodářských zvířat, odpovědnost z vlastnictví zbraně, odpovědnost za
újmu fyzické osoby vypomáhající pojištěnému.

-

-



Pojištění
odpovědnosti
zaměstnance
za
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

-

3 pojistné částky … 75 000,- / 120 000,- / 200 000,- / 300 000,4 rizikové skupiny
Možnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením
dopravního prostředku, připojištění finanční škody
Pojištění v rámci ČR nebo Evropy

-

újmu

Kontakty na HVP, a.s.:
 E-mail: zizka@hvp.cz; hrubesova@hvp.cz; budejovice@hvp.cz; kalvas@hvp.cz
 Telefony: 387 437 905, 602 409 324, 721 802 992, 775 611 612, 387 433
853

