Smluvní ujednání pro pojištění profesní odpovědnosti znalců,
znaleckých kanceláří členů A-Consult plus, spol. s r.o.
a Asociace certifikovaných odhadců z.s. – CONSULT 01/2020
Ujednává se, že tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy znalců, znaleckých kanceláří, kteří jsou členy A-Consult plus, spol. s r.o. nebo Asociace
certifikovaných odhadců z.s., tvoří její přílohu a pokud jsou v rozporu s Všeobecnými
pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020
mají před nimi přednost.

Článek 1

Pojištěný

Pojištěný je shodný s pojistníkem.

Článek 2
1

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále
jen VPPMO-P), na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními
ujednáními.

Článek 3
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Úvodní ustanovení

Rozsah pojištění/pojištěná nebezpečí

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 3,
4, 5, 6 a 7 VPPMO-P. Předpoklad vzniku práva na pojistné plnění uvedený
v článku 22 bodu 2 VPPMO-P pro toto pojištění neplatí.
Vedle pojistných nebezpečí uvedených v článku 22 bodu 1 VPPMO-P se toto
pojištění sjednává i pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení nebo usmrcení
této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání (čistá finanční škoda).
V případě čisté finanční škody se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost
pojištěného nahradit škodu:
a vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný
pověřen,
c vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního
orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
e vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací
a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním
podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
g vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d VPPMO-P se ujednává, že toto pojištění se vztahuje i na finanční škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací
nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti. Pojištění v rozsahu tohoto
ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou
v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
V případě čisté finanční škody poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze za
předpokladu, že pojištěný vykonával pojištěnou činnost na základě písemné
smlouvy o výkonu této činnosti či služby nebo na základě písemného zmocnění anebo na základě jiných důkazů, které prokáží, že činnost či služby byly
provedeny pro poškozeného oprávněně.
Pro pojištění z této pojistné smlouvy se neuplatní výluka dle článku 24 bodu 1
písm. g VPPMO-P.
Pojištění v základním rozsahu dle VPPMO-P se za podmínek sjednaných v pojistné smlouvě vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit:
– čistou finanční škodu vč. pokut uložených klientovi pojištěného
– čisté finanční škody vzniklé v důsledku rozdílů v ocenění a ceně
– škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů
– škodu na věci či újmu na zdraví třetích osob
– újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti
– újmu vzniklou v souvislosti s provozem kanceláře
– regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojištění
– škody na věcech odložených klientů v kanceláři
– škody na věcech zaměstnanců.
Pojištění znalců se vztahuje na mimosoudní i soudní činnosti pojištěného
v rámci jeho příslušného profesního oprávnění.
V souladu s článkem 22 bod 3 VPPMO-P předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně provaděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti
vyplývajícími a na území ujednaném v pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému

poprvé písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmy vzniklé na území ujednaném v pojistné smlouvě, a zároveň pojištěný právo na pojistné
plnění uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 60 dnů po
jeho skončení, a zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejdřive dnem,
který je jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednán v pojistné smlouvě.
9 Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu
těchto doložek:
Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se
ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv
na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo
usmrcení.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného
nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost
pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:
a způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto
pojištění.
Doložka V114 Ztráta dokladů
Pojištění se vztahuje také na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou
jinému za ztrátu, poškození nebo zničení dokladů, které pojištěný převzal
v souvislosti s výkonem pojištěných činností. Pojišťovna poskytne plnění z pojištění pouze v rozsahu náhrady faktické hodnoty ztracených, poškozených
nebo zničených dokladů a nákladů na znovupořízení dokladů. Faktickou hodnotou dokumentu se přitom rozumí obvyklá cena materiálu, z něhož je doklad
vytvořen, a obvyklá výše nákladů vynaložených na umístění informací na tento
materiál. Jiné škody nebo náklady nejsou hrazeny, zejména následné škody
vyplývající ze ztráty dokladů.
Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých
nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává,
že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých
věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých
pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit
škody:
a vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou
obsluhou,
b vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
c vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci,
d vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
e vzniklé na zvířatech.
f vzniklé na motorových vozidlech.
11 Dodatečná hůta pro uplatnění nároku
Je-li výslovně v pojistné smlouvě ujednáno, lze sjednat dodatečnou lhůtu
pro uplatnění nároku.
Odchylně článku 22 bodu 3 VPPMO-P se ujednává, že předpokladem vzniku
práva na pojistné plnění je:
a že v době trvání pojištění nebo v průběhu 1 roku po jeho skončení, a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v to pojistné smlouvě
nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území ujednaném v této
pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému poprvé písemně uplatněno právo
poškozeného na náhradu škody či újmy vzniklé na území ujednaném v této
pojistné smlouvě,
b a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojišťovny v době
trvání pojištění nebo v průběhu 1 roku po jeho skončení,
c zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejdříve dnem, který je jako
den příčiny vzniku škody či újmy ujednán v pojistné smlouvě.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni prvního
písemného uplatnění práva na náhradu škody či újmy vůči pojištěnému.
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