Změny v pojištění od 1. 1. 2021!
Dovolujeme si Vás informovat, že s platností od 1. 1. 2021 dojde ke změně limitů
v základním komorovém pojištění pro pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob.
Bude možné volit z těchto variant:
Limit plnění 200.000 Kč
pojistné 1.140 Kč
Limit plnění 1.000.000 Kč
pojistné 2.800 Kč
Limit plnění 500 000 Kč již dále nebude k dispozici a bude nahrazen limitem plnění
1.000.000 Kč.
Důvody pro změnu limitů jsou následující:






Limit plnění 500.000 Kč je pro AO pracující na malých zakázkách nedostatečný.
Změnou chceme vyhovět těmto AO nabídkou pojištění za nízkou cenu.
Limit plnění 1.000.000 Kč je minimální požadavek na profesní pojištění AO při účasti
ve veřejných zakázkách.
V současné době lze sjednat v připojištění limit plnění 1.000.000 Kč v této relaci:
Základní komorové pojištění 200 000 Kč
pojistné 1.140 Kč
Připojištění do 1.000.000 Kč
pojistné od 4.141 Kč1
Celkem od 5.281 Kč. Rozdíl min. 2.481 Kč.
Limit 1.000.000 Kč bude garantován fixním pojistným bez ohledu na výši příjmu.

Co bude s připojištěním?




Při změně jsme mysleli i na AO, které mají sjednáno připojištění na vyšší limity.
Pokud si tyto osoby sjednají v základním komorovém pojištění 1.000.000 Kč, budou
v připojištění aplikovat 30% slevu na pojistném.
Současný stav umožňuje 15% slevu při základním komorovém pojištění 500.000 Kč.
V připojištění bude nově možné sjednat limit až 30.000.000 Kč.

Beze změny zůstává, že pojišťovna nebude nadále aplikovat systém "malus" - přirážka na
pojistném, pro jednotlivé připojištěné v případě jejich individuálního škodního průběhu.
Beze změny zůstává, že pokud si pojištěná osoba nebo atelier bude přát uspořádat výběrové
řízení na pojistitele a prověřit si tak nastavené podmínky pojištění, MARSH výběrové řízení
provede a doporučí nejvýhodnější nabídku.
Věříme, že takto nastavené podmínky pojištění naši stávající klienti ocení a osloví další
autorizované osoby a ateliery. A ti, kdo zatím pojištění prostřednictvím těchto rámcových
smluv nevyužili, nás budou kontaktovat a nechají si nezávazně zpracovat nabídku dle
těchto smluv a podmínky pojištění srovnat se svým stávajícím pojistným krytím.
Na závěr ještě připomínáme, že nespornou výhodou pojišťovacího makléře je jeho plný
servis při likvidaci pojistných událostí. Je velmi důležité, aby pojištěné osoby makléře
kontaktovali ihned, jakmile se dozví, že údajný poškozený se chystá uplatnit nárok na
náhradu škody. Je tak mnohem vyšší šance, že makléř úspěšně pomůže škodní událost
posoudit a následně s pojistitelem projednat. Není dobrým řešením nejprve škodní událost
řešit s pojišťovnou na přímo a teprve v případě zamítavého stanoviska pojistitele se obrátit

na makléře s žádostí o pomoc. Pak je jen velmi obtížné zamítavé stanovisko pojišťovny
zvrátit. Prosím, kontaktujte nás ihned, jak se dozvíte o jakékoliv události, určitě pomůžeme!
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1) V závislosti na příjmu může být pojistné až 24.549 Kč

