Program podpory odborných praxí
Pojištění účastníků

Pojištění účastníků projektu Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
týkajícího se vzdělávání a dalšího vzdělávání.
ROZSAH POJIŠTĚNÍ A SPECIFIKACE POJISTNÝCH PLNĚNÍ
(stav 23. listopadu 2000)
1) Pojištění zákonné odpovědnosti
Pojištěno je zákonné povinné ručení organizátora akce, zákonné osobní povinné ručení osob
provádějících dozor (např. při porušení povinnosti dozoru) a povinné ručení účastníků akce.
Plnění pojišťovatele spočívá v přezkoumání otázky povinného ručení, v náhradě nároků
plynoucích z povinného ručení a v případném odmítnutí neoprávněných
požadavků/pohledávek.
Pojistné plnění
€
6.135,80
škody na majetku
€
1.022.583,76
paušál - osobní a
věcné škody
€
51.129,19
škody na pronajatých
nemovitých věcech
2) Úrazové pojištění
Pojištěni jsou všichni vedoucí a účastníci. Nejdůležitější součástí tohoto pojištění je pojištění
úrazů s trvalými následky (invalidita). Plnění má formu finanční, jejíž výše závisí na stupni
trvalé pracovní neschopnosti.
Částka za lůžko a den v nemocnici je placena za počet dní, které byl postižený nucen strávit
kvůli úrazu v nemocnici. Náklady na záchranu (např. v horách) jsou placeny za hledání
a vyproštění/záchranu zraněného.
Pojistné plnění

€
€
€

5.112,92
1102.258,38
5.112,92

€

2.556,46

€

10,23

případ smrti
invalidita
příspěvek na léčebný
pobyt
náklady na
záchranu/vyproštění
částka na lůžko a den

3) Nemocenské pojištění
Pojistné krytí obsahuje náhradu/refundaci finančních nákladů/vydání, které vznikly
v souvislosti s lékařským ošetřením, placením léků v lékárně a transportem nemocného.
Pojišťovatel pokryje náhradu finančních výdajů, které pojištěnému vzniknou během jeho
zahraničního pobytu.
Pojišťovna uhradí po předložení zaplacených účtů (vyžaduje se originál) všechny
náklady za ambulantní a stacionární ošetření během zahraničního pobytu pojištěného, pokud
tyto nevyhnutelné náklady vzniknou kvůli akutnímu onemocnění. Dále pojištění kryje
náklady na ošetření zubů za účelem utišení bolesti, a to při akutních bolestech zubů.
Pojištění se nevztahuje na již dříve se projevující poškození zubů!

Nemoci (včetně chronických), které se u pojištěného vyskytovaly při zahájení cesty,
nejsou pojištěny. (příznaky onemocnění) Pojištěny jsou lékařsky nutné náklady na
repatriaci nemocných včetně nákladů na doprovodnou osobu - lékaře, pokud neodpovídá
lékařské ošetření v zemi zahraničního pobytu domácím standardům. Pojištěny jsou i náklady
na repatriaci mrtvých. V případě nutnosti dalšího ošetření ve své rodné zemi musí nemocný
nárokovat a využít své vlastní pojištění.
UPOZORNĚNÍ (pro německé účastníky)
Na základě negativních zkušeností výslovně upozorňujeme na následující: i když máte
mezinárodní průkaz pojištěnce, přesto se doporučuje sjednat si cestovní pojištění. Často
totiž nastaly případy, kdy lékaři v zahraničí odmítli provést ošetření na základě tohoto
průkazu a požadovali okamžité placení. Dále se může stát, že nemocenská pokladna
či zákonné pojištění převezme jen zlomek nákladů vzniklých v zahraničí.
4) Místní platnost pojištění
Toto cestovní pojištění platí celosvětově s výjimkou válečných oblastí.
5) Pojistné podmínky
Základem tohoto pojištění jsou všeobecné pojistné podmínky odpovídající německému
právu, které budou na žádost zaslány.
6) Se všemi dotazy a hlášeními škod se obracejte na adresu:
Bernard Assekuranz
Internationale Versicherungsmakler GmbH
Tel.: 0049/8 104/89 16-16
Fax: 0049/8 104/89 1735
Internet: www.bernhard-assekuranz.com
E-Mail: International@bernhard-assekuranz.com
Mühlweg 2B, Sauerlach/München, D-82054
7) Pojistné události
Pojistné události je třeba bez prodlení nahlásit spolu s udáním čísla pojistné smlouvy
(Anmeldenummer) a s přesným popisem jejich průběhu. Originály dokladů a účtů se zasílají
pojišťovně Bernard-Assekuranz. Přitom je třeba uvést číslo konta a bankovní ústav, kam má
být převedeno pojistné plnění (náhrada). V případě účtů od lékaře se bezpodmínečně
vyžaduje uvedení diagnózy. Účty je třeba zaslat nejpozději do tří měsíců po ošetření.
Smrtelné úrazy musí být oznámeny telegraficky. Regulaci pojistných událostí provádějí přímo
pojišťovací společnosti, respektive společnost Bernhard-Assekuranz.

Pokud se vyskytnou problémy - informujte neprodleně
pojišťovnu Bernhard-Assekuranz!!

