Výhody poistenia zodpovednosti za škodu trénerov.
Vážené kolegyne a kolegovia,
Predkladám Vám novú a jedinečnú ponuku na poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu pre trénerov jednotlivých
plaveckých klubov, oddielov, škôl registrovaných v SPF.
Poistenie zahŕňa škody, ktoré môže poistený /klub / v rámci svojej činnosti spôsobiť tretím osobám.
Poistenými sú plavci registrovaní aj neregistrovaní zúčastňujúci sa výcviku alebo rekreačného plávania, dospelí-teda rodičia
detí, návštevníci, rozhodcovia, pretekári, funkcionári, atď.
Sú to škody, ktoré sa vyššie uvedeným môžu stať na
1. Zdraví /usmrtení/
2. Majetku
3. Ušlom zisku
1. Škody na zdraví sú škody typu – úrazu alebo usmrtenia vzniknuté počas Vašej každodennej činnosti. Napríklad
 pošmyknutie sa na mokrej dlažbe a dieťa, rodič si zlomí ruku,
 v skrinke na odkladanie vecí je ostrá hrana-poreže sa niekto na nej,
 v sprche sa deti pošmyknú a ublížia si
 spadne na niekoho vešiak,
 spadne na niekoho kus stropu na plavárni
 návštevník podujatia spadne zo schodov alebo do bazéna a ublíži si....
V rámci poistenia sú automaticky až do výšky poistnej sumy hradené regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej
poisťovne za škodu na zdraví spôsobenú tretím osobám, to znamená:
že ak zdravotná poisťovňa bude vymáhať finančné odškodnenie svojich nákladov na liečenie alebo hospitalizáciu neúmerne
vysokého výkonu pri vyvodení zodpovednosti za úraz.
Sociálna poisťovňa môže vymáhať úhradu dávok invalidného dôchodku alebo iných dávok, ak sa dokáže zanedbanie
zodpovednosti. Napríklad ak návštevník SZČO spadne na mokrej dlažbe a má otras mozgu s následnou mesačnou PN;
sociálna poisťovňa podnikateľovi vypláca nemocenské dávky, pričom vyplatené dávky následne bude vymáhať od subjektu,
ktorý úraz zavinil a je zodpovedá za prevádzku.

2. Škody na majetku. napríklad v skrinke na odkladanie vecí je ostrá hrana-roztrhne sa odev alebo si na nej dieťa
poškriabe alebo rozbije okuliare, atď.
Odložené veci zamestnancov /trénerov/ v prevádzkovom zariadení plavárne až do limitu 2 500 EUR za jednu vec
a 10 000 EUR za všetky veci v priebehu roka /poistného obdobia/
Vnesené alebo odložené veci návštevníkov v prevádzkovom zariadení plavárne až do limitu 2 500 EUR za jednu vec
a 10 000 EUR za všetky veci v priebehu roka /poistného obdobia/
V rámci poistenia je až do výšky poistnej sumy hradená aj súdna obhajoba a zastupovanie na súde v prípade nároku.
3. ušlý zisk v tomto prípade môže nastať napr. zamestnanému návštevníkovi alebo zamestnanému plavcovi, ak utrpí
úraz a následkom dlhodobej PN dostane od soc. Poisťovne len náhradu pri práceneschopnosti a rozdiel medzi PN-kou
a platom zamestnanca je ušlý zisk, ktorý môže vymáhať od zodpovedného subjektu.
iný prípad môže nastať pri organizovaní pretekov, ak by pri rozplavbe zomrel plavec. Zrušili by sa preteky a následne
by účastníci pretekov žiadali naspäť štartovné, rozhodcovia a iné osoby podieľajúce sa na organizovaní pretekov by
žiadali náhradu ušlého zisku ,

Rekapitulácia poistného krytia:
Poistná suma
Spoluúčasť
Územná platnosť:

50 000 € na trénera na jednu poistnú udalosť + ďalších 50 000 € do jedného
poistného obdobia, čo znamená jeden rok.
50,00€
SR

Základný rozsah krytia
Škoda na veci, škoda na zdraví vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku
Škoda spôsobená vadným výrobkom,
Náhrada nákladov právnej obhajoby
Výkon vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ktoré slúžia na výkon poistenej činnosti
Regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za škodu na zdraví
spôsobenú tretím osobám
Prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a
organizovaním podnikových podujatí
Predvádzanie výrobkov a účasť na výstavách a veľtrhoch, ak súvisia s poistenou činnosťou
Odložené veci zamestnancov – limit na jednu vec/ všetky veci
Vnesené alebo odložené veci návštevníkov – limit na jednu vec/ všetky veci
Držba zvierat využívaných na zabezpečenie stráženia objektov slúžiacich
na výkon poistenej činnosti
Prevádzka športového zariadenia nachádzajúceho sa v priestoroch
ubytovacieho zariadenia

50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
2 500 EUR/ 10 000 EUR
2 500 EUR/ 10 000 EUR
50 000,00 €
50 000,00 €

V rámci poistenia pod hlavičkou Slovenskej plaveckej federácie budú poistené kluby a v rámci klubov všetci tréneri, ktorí
majú platnú licenciu.
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pripravila v súčinnosti so Slovenskou plaveckou federáciou poistenie prevádzkovej
zodpovednosti klubov, kde ročné poistné na jeden klub je 100 EUR bez ohľadu na počet trénerov v klube.
Ako príklad uvádzam, že ak by sa tréner, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia poisťoval
individuálne, minimálne poistné je 75 EUR na zmluvu/tréner/rok .
Rozmenené na drobné:
100 EUR ročné poistné na klub : 365 dní v roku je 0,27 EUR poistného na klub a na deň, bez ohľadu na počet trénerov v klube.
Každý z poistených klubov resp. trénerov je krytý do výšky poistnej sumy 50 000 EUR /max limit odškodnenia na jednu škodu
za rok a zároveň na 100 000 EUR na všetky škody počas roka /poistného obdobia/.
Toto je najkomplexnejšia ponuka zo všetkých poisťovní, ktoré pôsobia na trhu. Je výhodná cenovo a zároveň poisťovňa
ALLIANZ vytvorila špeciálnu hromadnú poistku cielenú na plaveckých trénerov.

kontaktná osoba: Radoslav Suchánek 0905 279 180, suchanek@universal.sk, www.universal.sk

