Doporučený postup při vzniku pojistné události
Číslo pojistné smlouvy u ČPP je: 0013949225

1. živelná škoda
1.1. Kontaktujte svého makléře a ve spolupráci s ním vyplňte příslušné hlášení (ve formátu PDF je k dispozici na
stránkách T. J. Sokol). Makléř převezme osobně hlášení, následně zašlete do Petrisku další požadované doklady (foto
apod. viz. kontakty).
1.2. Petrisk zajistí prohlídku likvidátora, který se s Vámi domluví na postupu. O termínu prohlídky Vás bude Petrisk
předem informovat.
1.3. Likvidátor provede prohlídku, učiní zápis, kopii zápisu má dostat pojištěný a Petrisk. Zároveň likvidátor
specifikuje své další požadavky na doložení materiálů.
1.4. Na zničené věci je třeba dodat nabývací doklady (faktury apod.) dle dohody s likvidátorem.
1.5. Na poškozené věci je třeba doložit faktury za opravu. Podklady dle bodu 1.4. a 1.5. převezme makléř osobně,
popř. je po dohodě zašlete do Petrisku
2. odpovědnost za škodu
2.1. Po dohodě s makléřem sepsat zápis o vzniku , příčině a rozsahu škody mezi pojištěným a poškozeným.
2.2. Poškozený musí písemně uplatnit nárok na náhradu škody, tzv. vznesení nároku na náhradu škody.
2.3. Ve spolupráci s Petriskem vyplnit formulář pro pojišťovnu a zaslat do Petrisku faxem či e-mailem a originál
poštou. Tyto škody jsou velice specifické, a proto je vhodné další postup konzultovat se společností Petrisk ( v
některých případech je třeba vyšetření policie, prohlídka majetkového, odpovědnostního případně havarijního
likvidátora, apod.)
3. Odcizení
3.1. Při odcizení majetku, vozidla, příp. při odcizení částí vozidla /navigace, světla, apod./ neprodleně nahlásit Policii
ČR.
3.2. Následně oznámit Petrisku a domluvit další postup. Petrisk předá seznam dokladů nezbytných pro likvidaci
škody.
Důležité: V některých případech je nutné okamžitě odstranit škody, aby se rozsah následků škody nezvyšoval. V této
situaci je nutné zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škody, popř. o likvidaci zničených věcí (např. zápis potvrzený
policií, hasiči, …. a fotodokumentaci).

4. Základní informace o úrazovém pojištění členů ČOS
Skupina číslo 1 - do 19 let
Pojištěné riziko
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu s plněním od 10% poškození s progresivním
plněním
denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo zlomenin)
s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne
Skupina číslo 2 – nad 19 let
Pojištěné riziko
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu s plněním od 10% poškození s progresivním
plněním
denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo ruptury Achillovy
šlachy) s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne

Pojistná částka
20 000 Kč
50 000 Kč
50 Kč
Pojistná částka
60 000 Kč
100 000 Kč
50 Kč

Paušální plnění
Pro pojištěné osoby ze skupiny 1 (děti):
Zlomeniny pánve, kosti lebeční, úplné zlomeniny dlouhých kostí - paušál
Ostatní zlomeniny - paušál
Pro pojištěné osoby ze skupiny 2 (dospělí):
Plnění v případě natržení či ruptury degenerativně změněné
Achillovy šlachy malým nepřímým násilím - paušál

2 000 Kč
1 000 Kč

2 000 Kč

Utrpí-li pojištěný jedním úrazovým dějem několik tělesných poškození (zlomeninu + jiné tělesné poškození) stanoví
pojistitel pojistné plnění podle toho tělesného poškození, za které je pojistné plnění vyšší. V případě vícečetných
zlomenin poskytne pojistitel paušální plnění za jenu zlomeninu a to tu více hodnocenou.
Pojištění se vztahuje na úrazy členů ČOS, ke kterým došlo při tělovýchovné činnosti pod vedením cvičitele, při
kulturně společenských aktivitách, při společných cestách do místa činnosti a zpět.
Pojistná smlouva se nevztahuje na odpovědnost trenérů a cvičitelů.

Kontakty (hlášení škod z pojištění majetku a odpovědnosti) do Petrisk International a.s.:

Petra Orálková – vedoucí oddělení likvidace pojistných událostí
Tel.: 272 769 586, 91, Mob.: 602 845 873, Fax.: 272 767 334, e-mail: oralkova@petrisk.cz
Petra Horová – oddělení likvidace pojistných událostí
Tel.: 272 769 586, 91, Mob.: 724 944 882, Fax.: 272 767 334, e-mail: oralkova@petrisk.cz
Kontakt pro odesílání hlášení úrazů do České podnikatelské pojišťovny, a.s.
ČPP, a.s. Viena Insurance Group
Odbor likvidací pojistných událostí v životním a úrazovém pojištění
Budějovická 5
140 21 Praha 4
Tel.: 841 444 555 (klientská linka), Fax.: 261 023 526 (škodní administrativa)

