Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
o škodovém pojištění podnikatelů
č.
Pojistitel:

Direct pojišťovna, a. s.
IČ: 250 73 958
Sídlo: Brno - Brno-město, Nové sady 996/25, PSČ 602 00
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365
Zastupující:
(dále jen „pojistitel“)

a

Pojistník

Hlídačky.cz s.r.o.
IČ: 017 56 117
Sídlo: Praha 2, 120 00, Americká 362/11
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, C 211327
Zastupující:
(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)
Pojistník je současně osobou oprávněnou.

Změna pojistné smlouvy se sjednává s účinností od 6. 1. 2020 00:00 hodin.
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1. Úvodní ustanovení
Všeobecná ujednání
Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o
pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy. Pojištění se dále řídí Všeobecnými
pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t. č. T099/13 (dále jen VPPOP), příslušnými
Doplňkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které tvoří
nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Změna pojistné smlouvy
1) Ujednává se změna rozsahu pojistného krytí v bodě 2.2. a 2.3., tj. územní rozsah Česká republika a Slovensko
2) Ujednává se změna textu v Příloze č. 1 pojistné smlouva, bod 3 a bod 4, rozšíření územního rozsahu o Slovensko
3) Ujednává se změna Přílohy č. 3 pojistné smlouvy, nově 3a a 3b

2. Pojištění odpovědnosti – sjednána změna
Všeobecná ujednání
Pojištění se dále řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti DPO-2014, t.č. T007/14 (dále jen
DPO), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a Doplňkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění osob,
t. č. T110/15.

Pojištěný předmět činnosti

Pojištění se též sjednává pro případ odpovědnosti Hlídačky, jež byla v době trvání pojištění registrována na webových
stránkách provozovatele internetového portálu www.hlidacky.cz a www.hlidacky.sk v uživatelském účtu Hlídačky, za
újmu vzniklou svěřenému dítěti a škodu na majetku Rodičů v době trvání pojištění při výkonu služby hlídání dětí a
úklidu na základě registrace na webových stránkách provozovatele internetového portálu www.hlidacky.cz a
www.hlidacky.sk (dále jen „Pojištění Hlídačky“).

Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění
Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souladu
s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti.
Pojistné nebezpečí

Spoluúčast
v Kč

Územní rozsah

Česká republika a
Slovensko

Limity pojistného plnění v Kč
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Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí a sublimity pojistného plnění. Dále jsou,
v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti.
Pojistné nebezpečí

Spoluúčast v Kč

Územní rozsah

Sublimity pojistného plnění
v Kč

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se
pojištění vztahuje na věci cizí převzaté.

1 000

Česká republika
a Slovensko

5 000 000

Škody na majetku v domácnosti při úklidu a
hlídání (Pojištění Hlídačky)

1 000

Česká republika
a Slovensko

500 000 Kč na jednu domácnost

1 000

Česká republika
a Slovensko

5 000 000

Denní odškodné za dobu nezbytného léčení
úrazu svěřeného dítěte

100

Česká republika
a Slovensko

100 Kč na jedno dítě

Trvalé následky úrazu a smrt úrazem
svěřeného dítěte

1 000

Česká republika
a Slovensko

1 000 000 Kč na jedno dítě

1 000

Česká republika
a Slovensko

5 000 000

Denní odškodné za dobu nezbytného léčení
úrazu Hlídačky

100

Česká republika
a Slovensko

100 Kč na jedno Hlídačku

Trvalé následky úrazu a smrt úrazem
Hlídačky

1 000

Česká republika
a Slovensko

1 000 000 Kč na jednu Hlídačku

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se
pojištění vztahuje na cizí zvíře převzaté za
D. účelem poskytnutí služby hlídání nebo venčení
v rozsahu:

1 000

Česká republika a
Slovensko

5 000 000

Náklady na veterinární ošetření spojené
s ošetřením v případě úrazu převzatého zvířete

1 000

Česká republika a
Slovensko

20 000 Kč na jedno svěřené zvíře

Škoda či újma způsobená třetí osobě zvířetem
převzatým Hlídačkou (nevztahuje se na škodu či
újmy způsobenou hlídaným zvířetem majiteli
zvířete).

1 000

Česká republika a
Slovensko

10 000 Kč na škodu způsobenou
jedním svěřeným zvířetem

Škoda či újma způsobená Hlídačce zvířetem
Hlídačkou převzatým.

1 000

Česká republika a
Slovensko

10 000 Kč na škodu způsobenou
jedním svěřeným zvířetem

A.

B.

C.

V souladu s ustanovením článku 2 DPO se
pojištění vztahuje na škodu na životě a na
zdraví hlídaného dítěte
v rozsahu:

V souladu s ustanovením článku 2 DPO se
pojištění vztahuje na škodu na životě a na
zdraví Hlídačky
v rozsahu:

Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3.1 a 2.3.2 nesmí přesáhnout
dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojistníkem v odst. 2.3.1, tj. výši 10 000 000 Kč.

Zvláštní ujednání
Pro pojištění odpovědnosti jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je
nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Výše pojistného
pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy je uvedena v části
3. Rekapitulace pojistné smlouvy.
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3. Rekapitulace pojistné smlouvy - sleva nesjednána
Rekapitulace pojistného, splátky
Sjednaná pojištění a služby

Roční pojistné v Kč

Pojištění odpovědnosti
Celkové roční pojistné
Pojistné období
Pojistné sjednané jako
Splátky pojistného
Výše splátek pojistného
Datum sjednání změny pojištění
Datum účinnosti změny pojištění
Datum počátku pojištění
Datum ukončení pojištění

Na dobu neurčitou

Datum splatnosti splátek pojistného v každém roce trvání pojištění

Platební údaje
Pojistné uvedené v pojistné smlouvě se považuje za zaplacené okamžikem připsání sjednané částky
na účet
číslo účtu

vedený u
pod variabilním symbolem

Direct pojišťovny a.s.
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4. Společná ujednání
Hlášení škodné události
Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem nebo
emailem na adresu:
Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 25, 602 00 Brno, e-mail: info@direct.cz, tel.: 221 221 221.
Škodná událost lze nahlásit i pomocí formuláře na stránkách: https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody
Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic
podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále
„Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se
oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi
důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského
zákoníku.
Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji
v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle druhu sjednaného
pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal doklad o pojištění.
Pokud je pojistník fyzická osoba, pojistitel zpracovává její osobní údaje a osobní údaje dalších osob uvedených na
smlouvě. Hlavním důvodem zpracování je sjednání, uzavření a plnění smlouvy, dodržování právních povinností a
také ochrana oprávněných zájmů pojistitele či pojistníka, případně zájmů dalších osob, kterých se zpracování týká
nebo může týkat (pojištěné osoby, poškození apod.). Mezi oprávněné zájmy patří i přímý marketing spočívající v
zasílání obchodních sdělení, která se týkají naší činnosti, produktů a služeb. Součástí zpracování může být i
předání osobních údajů ostatním pojišťovnám, jakož i sdružením pojišťoven, popř. do jiných států, je-li to
nezbytné pro ochranu nebo výkon práv (včetně prevence podvodu) a pro plnění povinností plynoucích z pojistné
smlouvy. Při zpracování osobních údajů se řídíme všemi pravidly stanovenými právními předpisy.
Pokud je pojištěný na pojistné smlouvě fyzická osoba odlišná od pojistníka, pojistník se podpisem této smlouvy
zavazuje těmto osobám předat informaci o tom, že pojistitel zpracovává jejich osobní údaje, a sdělit jim, kde
informace o zpracování osobních údajů naleznou nebo jim o zpracování jejich osobních údajů pojistitelem předat
úplné informace.
Pojistník potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a že je předal všem pojištěným
osobám, včetně práva na informace, přístup k údajům a jejich přenositelnost, práva na opravu, výmaz nebo
omezení, a práva podat námitky proti zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů (IZOS 04/2018).
Jakékoliv změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.
Tato pojistná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž 1 obdrží pojistník, 1
pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojišťovací zprostředkovatel.

Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají beze změny.
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Přílohy pojistné smlouvy – sjednána změna
Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013
Doplňkové pojistné podmínky

DPO-2014 DPP pro úrazové pojištění osob

Příloha č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání
Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Hlídačky.cz s.r.o. – 3a, 3b
Příloha č. 4: Záznam z jednání

Praha 2. 1. 2020

Digitálně podepsal
Marie
Marie Kozáková
2020.01.10
Kozáková Datum:
17:02:56 +01'00'
……………………………………

Direct pojišťovna, a. s.

jednatel
Hlídačky.cz s.r.o.

