Doplňkové pojistné podmínky – Školy
(DPP O 22)
b)		 pojištění se nevztahuje na elektroniku, která bezprostředně neslouží
		 žákům, učňům nebo studentům v souladu se školním řádem při výuce.
		 Tato výluka se však neuplatní pro škody na mobilních telefonech, které
		 jsou za podmínek tohoto ujednání pojištěním kryty.
3) 		 Sublimit činí na jednoho poškozeného 10 000 Kč, avšak nejvýše
		 100 000 Kč na všechny pojistné události v rámci pojistného období.
4) 		 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 500 Kč.
3.2. Odpovědnost žáka, učně, studenta
1) 		 Pojištění se vztahuje na povinnost žáka, učně, studenta k náhradě škody 		
nebo jiné újmy, kterou způsobí při teoretickém nebo praktickém
vyučování anebo v přímé souvislosti s ním nebo při výchově mimo 		
vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní.
2) 		 Pojištěným je pro toto pojistné nebezpečí žák, učeň nebo student.
		 Sublimit činí 50 000 Kč na jednoho pojištěného, max. 500 000 Kč 		
na všechny pojistné události rámci pojistného období.
3) 		 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 500 Kč.
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1. Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné
újmy způsobené při zajištění výuky a dozoru a pořádání školních akcí v rámci výuky,
a to na rozdíl od čl. 3 odst. 3 také na území Evropy.
2. Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. j) a k) (– věci odložené –)
ZPP O 2014/01 vztahuje na poškození či zničení hmotných movitých věcí žáků,
učňů nebo studentů.
3. Volitelné rozšíření pojištění
Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění také na krytí pojistných nebezpečí dle těchto doplňkových pojistných podmínek:
3.1. Krádež věcí ze šaten
1) Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. n) vztahuje na škodu
způsobenou krádeží věcí žáků, učňů nebo studentů v šatnách, které
se nacházely v uzamčených šatnách nebo uzamčených šatních skříňkách
a ke krádeži věcí došlo násilným překonáním překážky.
2) Speciální výluky
a) pojistné plnění se neposkytuje při nenahlášení krádeže policejním
orgánům za účelem zahájení šetření a/nebo nepřekonání popsané
			 překážky pachatelem;
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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,
klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
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