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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti zastupitelů za čistou finanční škodu způsobenou obci a vyplývající z výkonu funkce v obecním
zastupitelstvu. Pojištěnými jsou fyzické osoby, které v době pojištění vykonávaly, vykonávají nebo budou vykonávat funkci
člena zastupitelstva obce.

Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se sjednává pro případ právním
předpisem stanovené povinnosti pojištěného
nahradit obci čistou finanční škodu, pokud
byla taková škoda způsobená porušením právní
povinnosti vyplývající z výkonu funkce v obecním
zastupitelstvu.

Na povinnost pojištěného nahradit újmu
způsobenou
✘ úmyslně
✘ na životě, na zdraví, na zvířeti nebo na věci
✘ v souvislosti s úmyslným trestným činem,
zneužitím pravomoci
✘ jednáním, v souvislosti s nímž pojištěný získal
osobní prospěch
✘ pomluvou, urážkou nebo jiným dotčením práva
na ochranu osobnosti člověka
✘ nesjednáním nebo neudržováním přiměřené
pojistné ochrany obce
✘ schodkem na svěřených finančních hodnotách
✘ porušením pracovněprávních předpisů
✘ neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv
✘ v souvislosti s jakoukoliv operací s cennými papíry.

Pojištěna je
✔ čistá finanční škoda, kterou je pojištěný
povinen uhradit obci
✔ náklady nutné k právní ochraně pojištěného
proti uplatněnému nároku na náhradu finanční
škody.
Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě.

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
! pojištění se nevztahuje na újmu, za kterou
pojištěný odpovídá podle cizích právních
předpisů
! maximální výše pojistného plnění je dána
sjednaným limitem pojistného plnění
! pojištěný se podílí na pojistném plnění
dohodnutou spoluúčastí
Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění
je také splnění následujících podmínek
a) k porušení povinnosti, v jehož důsledku újma
vznikla, došlo v době trvání pojištění, případně
po sjednaném retroaktivním datu
b) uplatnění nároku proti pojištěnému v době
trvání pojištění
c) doručení oznámení pojistiteli nejpozději
do 60 dnů po zániku pojištění.
Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte
v platné pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✔ Pojištění zastupitelů obce kryje odpovědnost a nároky na náhradu škody uplatněné vůči pojištěnému v České
republice.

Jaké mám povinnosti?

–
–
–
–
–

Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
Informovat pojistitele bezodkladně o uzavření dohody o sloučení nebo připojení obcí a o rozhodnutí
o připojení nebo zrušení městských obvodů a městských částí.
Neodkladně oznámit pojistiteli, že obec proti pojištěnému uplatnila právo na náhradu újmy a její výši.
Bez zbytečného odkladu známit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti pojištěnému
zahájeno řízení před orgánem veřejné moci.
Pojištěný má povinnost postupovat v souladu s pokyny pojistitele.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li
v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem –
SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme
uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách
www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě
jako konec pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí doručenou
do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného
období
do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční
výpovědní doby.

-

