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Pojištění profesní odpovědnosti za škody
způsobené činností autorizovaných architektů
ZÁKLADNÍ pojištění profesní odpovědnosti
Pojistná smlouva
S platností od 1. 10. 2015 byla prostřednictvím
makléřské společnosti MARSH, s.r.o. sjednána
mezi ČKA a ČSOB pojišťovnou, a. s. pojistná
smlouva č. 8059840216 pro pojištění profesní
odpovědnosti z činnosti architekta dle autorizace udělené pojistníkem podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě ve znění všech změn a doplnění.

Tato smlouva je vždy automaticky prolongována na další pojistný rok, a to vždy ke
dni 1. 10. každého roku.
Kdo je pojištěn
Pojištěni jsou všichni členové ČKA automaticky,
včetně tzv. osob usazených, mimo autorizovaných osob, které pojistníkovi výslovně a prokazatelným způsobem odmítly pojištění
sjednané touto pojistnou smlouvou a vzaly na
sebe tímto riziko ztráty původně sjednaného
pojištění, na které byly makléřem písemně upozorněny. Pojistné činí 1.140 Kč anebo 1.800
Kč ročně (podle volby limitu).
Možnosti odhlášení a zpětvzetí do pojištění
Je možnost odhlásit se ze základního pojištění,
odhlášení však může mít pro jednotlivé autorizované osoby negativní důsledky s ohledem na
bázi „claims made“ (což znamená, že autorizovaná osoba musí být pojištěna kontinuálně
v době příčiny vzniku škody, v době jejího vzniku, uplatnění nároku na náhradu škody a
oznámení škody pojišťovně).
Současně je dána možnost pro již odhlášené
autorizované osoby zpětvzetí do pojištění. Pojištění je účinné ode dne nahlášení se do pojištění a na základě úhrady pojistného a
jednorázového poplatku za zpětvzetí:
 přerušení do 1 roku (včetně) .... 300 Kč
 přerušení do 2 let (včetně) ....... 550 Kč
 přerušení nad 2 roky .............. 1000 Kč

Pojistný limit a spoluúčast
Pojistný limit je stanoven ve výši 200.000 Kč
anebo 500.000 Kč pro jednu a všechny pojistné
události vzniklé za pojistné období, se spoluúčastí ve výši 5.000 Kč pro každou pojistnou
událost. Pojistný limit je k dispozici 2 x za
pojistné období. V případě vyčerpání limitu je
možné dokoupit stávající limit.
Rozsah pojištění
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za
škodu vzniklou jinému:
 na zdraví, usmrcením,
 na věci jejím poškozením, zničením nebo
pohřešováním,
 ve formě tzv. čisté finanční škody,
a to v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:
 autorizovaného architekta v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
 autorizovaného inspektora dle zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon,
 koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,
 energetického auditora na základě zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
 výkon autorského dozoru dle § 17 zákona
č. 360/1992 Sb.,
 vypracování průkazů energetické náročnosti budovy,
 organizátora, porotce a auditora soutěže.
Od 1. 10. 2013 se pojištění v souvislosti s NOZ
vztahuje i na tzv. nemajetkovou újmu, a to do
sublimitu 100.000 Kč.

Územní rozsah celý svět vyjma USA/CAN.
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v rámci provozu
kanceláře, tj. činnosti související s odbornou
činností pojištěného (obecná odpovědnost).
Pojištění se vztahuje i na osoby, které pracovaly pro pojištěného formou subdodávky prací, nebo v pracovně-právním vztahu
v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného. Dále se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou nároky zdravotních
pojišťoven při poškození zdraví nebo života jiné
osoby než zaměstnance pojištěného. V tomto
případě se jedná o léčebné výlohy hrazené
zdravotní pojišťovnou v souvislosti se vzniklou
škodou na zdraví v důsledku chyby v projektu
(tzv. regresy zdravotních pojišťoven).
V rámci celkové pojistné částky jsou kryty také
právní náklady a náklady právní obhajoby
v případě soudního projednání nároků na náhradu škody.

Úplné znění pojistné smlouvy a pojistných
podmínek je k dispozici na internetových stránkách http://www.cka.cz
Pojištění se sjednává z Prahy, regionální pobočky posílají všechny kontakty do Prahy.
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na naší pražské adrese.
Kontakt
Petra Obručová
tel:
221 418 149
tel.
770 120 690
email: petra.obrucova@marsh.com
MARSH s.r.o.
Atrium Flora, vchod B
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3

Retroaktivní krytí
Pojistná smlouva poskytuje retroaktivní krytí
(účinnost pro porušení povinností) od 30. 9.
1997, tedy kontinuálně navazuje na původní
pojištění.

Informace obsažené v této publikaci poskytují pouze obecný přehled o tématu,
nejsou určeny jako rady týkající se jakékoliv individuální situace a nelze je za
takové považovat. V případě specifických záležitostí týkajících se pojistného krytí
se obraťte na svého pojišťovacího nebo právního poradce.
Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být kopírována nebo reprodukována
v žádné formě bez písemného souhlasu společnosti Marsh, s výjimkou klientů
Marsh, kteří nemusejí tento souhlas získat, pokud používají tento dokument pro
své interní potřeby.
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