Smluvní ujednání pro připojištění
odpovědnosti členů České asociace
discgolfu
(dále jen „smluvní ujednání“)
Příloha č. 1 k pojistné smlouvě č. 86835118-12
3.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.
2.

Toto připojištění je nedílnou součástí Pojištění odpovědnosti podnikatele,
které bylo sjednáno pod shora uvedeným číslem pojistné smlouvy.
Toto připojištění se řídí ustanoveními VPPMO-P a těmito smluvními
ujednáními.
Článek 2
Pojistník, pojištěný

1.

Pojistníkem, tedy tím, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavírá, je
Česká asociace discgolfu

2.

Pojištěným, tedy tím, na jehož povinnost nahradit škodu či újmu při
ublížení na zdraví nebo usmrcení se toto připojištění vztahuje, je každý
člen pojistníka, pokud je členem České asociace discgolfu „ČAD“), a to
po dobu trvání členského vztahu k pojistníkovi

3.

1.

2.

Toto připojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
povinnosti pojištěného nahradit:
a) újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení,
b) škodu vzniklou jiné osobě poškozením nebo zničením hmotné věci
(včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání nebo ji
má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu,
c) škodu finanční.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví
nebo usmrcení, poškození nebo zničení hmotné věci či finanční škodě
došlo v době trvání pojištění, při hře discgolfu a pobytu v areálu
discgolfového hřiště, cvičného odpaliště nebo v souvislosti se vztahy
z této činnosti vyplývajícími a na vymezeném území. Předpokladem
vzniku práva na pojistné plnění v případě finanční škody dále je, že v
době trvání pojištění došlo ke konání či opomenutí, které je příčinou
vzniku škody.
Článek 4
Speciální výluky z pojištění

1. Vedle obecných výluk uvedených ve VPPMO-P se toto připojištění dále
nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení:
a) vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné
činnosti;
b) věci nebo finanční vzniklou pozvolným odkapáváním nebo únikem
olejů, nafty nebo jiných kapalin z nádob nebo nádrží anebo pozvolným
působením teploty, plynů, par, vlhkosti, usazenin (popílek, kouř, rez,
prach apod.), zářením všeho druhu, odpady všeho druhu, tvořením
houby, v důsledku záplavy stojatými nebo volně tekoucími vodami;
c) způsobenou na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud ke škodě
došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti, nebo na věcech, na
kterých pojištěný prováděl objednanou, zadanou či jinak požadovanou
činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně
provedena;
d) způsobenou na věcech, které pojištěný převzal za účelem zpracování,
opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné
či jiné pomoci;
e) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat
nebo rostlin;
f) způsobenou provozem letadla nebo plavidla;
g) způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje dopravním
prostředkem provozovaným ve vlastní režii;
h) způsobenou informací nebo radou.
Článek 5
Územní rozsah
1.

Toto připojištění se vztahuje na škodné události, které nastaly na území
České republiky .
Článek 6
Sublimit pojistného plnění

1.

Připojištění v rozsahu těchto smluvních ujednání se sjednává v rámci
limitu pojistného plnění sjednaného pro Pojištění odpovědnosti
v základním rozsahu.
Pojistník stanovil pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 3 těchto
smluvních ujednání sublimit pojistného plnění ve výši 1,000.000,- Kč.

2.

Článek 7
Spoluúčast
1.
2.

Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé škodné události částkou
1.000,- Kč.
Pokud je uplatněno právo na pojistné plnění z jedné škodné události
více pojištěnými, odečítá se spoluúčast pouze jednou. V takovém
případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrně rozdělí.
Článek 8
Povinnosti pojistníka, pojištěného

1.

Pojištění se dále vztahuje na účastníky akcí pojistníka, kteří zaplatí
poplatek na akci pojistníka a stávají se krátkodobými členy ČAD..
Článek 3
Škodná událost a pojistná nebezpečí

Celkové pojistné plnění ze škodných událostí nastalých v průběhu
pojistného roku nesmí u každého jednotlivého pojištěného přesáhnout
dvojnásobek sublimitu stanoveného v bodu 2 tohoto článku, přičemž
pojistná plnění vyplacená za všechny škodné události nastalé v průběhu
pojistného roku všech pojištěných, nesmí přesáhnout 2.000.000,-Kč.

2.

Vedle povinností uvedených v článku 5 VPPMO-P je pojistník dále
povinen, nastane-li škodná událost, vystavit pojištěnému potvrzení, ve
kterém uvede, že je člen pro toto nebezpečí pojištěn, číslo pojistné
smlouvy, údaj o délce trvání členského poměru k pojistníkovi (od-do)
v průběhu pojistného roku a registrační číslo pojištěného u ČAD.
Poruší-li pojistník povinnost uvedenou v bodu 1 tohoto článku, je
pojišťovna oprávněna plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Tímto
odmítnutím pojištění nezaniká.
Článek 9
Zvláštní ustanovení

1.

2.

3.

Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že se
toto připojištění vztahuje na právo pojistitele v případě přechodu práva
poškozeného na náhradu škody či újmy z důvodu pojistitelem
poskytnutého pojistného plnění, a to v souvislosti s poškozením nebo
zničením hmotných movitých věcí užívaných ke hře discgolfu, pokud
byly pojištěnému svěřeny ČAD. Pro toto pojistné nebezpečí se v rámci
sublimitu pojistného plnění uvedeného v článku 6 bodu 2 těchto
smluvních ujednání stanovuje horní hranice limitu pojistného plnění ve
výši 200.000,- Kč.
Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou
v rozsahu tohoto ujednání pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi
pojištěnými jedním pojištěním.
Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 1 písm. o) VPPMO-P se
pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při
ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou aktivním účastníkům
organizované sportovní soutěže.
Článek 10
Výkladová ustanovení

1.

Finanční škodou se rozumí majetková újma, která vznikla jinak než při
ublížení na zdraví nebo usmrcení, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci. Za finanční škodu se nepovažuje škoda či jiná újma
vzniklá následkem ztráty nebo odcizením věci.

