Hlídačky.cz s.r.o.

Pojistná smlouva č.

Příloha číslo 1 – sjednána změna
Seznam doložek a smluvních ujednání
1. Kontaktní osoba a správce pojistné smlouvy

U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7

2. Smluvní ujednání pro pojištění úrazu svěřeného dítěte
1.

Čím se pojištění řídí
Pojištění úrazu svěřeného dítěte se řídí ustanoveními Doplňkových pojistných podmínek pro úrazové pojištění
osob, t. č. T110/15.

2.

Co je pojištěno
Pojištění se sjednává pro případ újmy na zdraví či životě dítěte svěřeného do péče Hlídačky.

3.

Jak budeme hradit
Z úrazového pojištění poskytneme pojistné plnění, v případě, že úraz způsobí svěřenému dítěti trvalé následky
nebo pokud dítě zemře následkem úrazu. Dále uhradíme denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
svěřeného dítěte.
Z úrazového pojištění vyplatíme oprávněné osobě částku až do výše příslušného sublimitu pojistného plnění
uvedeného v článku 2.3.2. této pojistné smlouvy.

3. Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu na majetku v domácnosti
Rodičů
1.

Čím se pojištění řídí
Pojištění je sjednáno v souladu s článkem 1. bod 1.1. této pojistné smlouvy.

2.

Co je pojištěno
Pojištěna je odpovědnost Hlídačky za škodu na majetku v domácnosti Rodičů vzniklou během poskytování služby
hlídání nebo úklidu v domácnosti.

3.

Jak budeme hradit
Za majetkové škody v domácnosti Rodičů vyplatíme oprávněné osobě částku až do výše sublimitu pojistného plnění
uvedeného v článku 2.3.2. této pojistné smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je oprávněnou osobou Rodič, kterému
byla služba prokazatelně poskytnuta.
Za majetkové škody v domácnosti Rodičů uhradíme škodu:
a) jestliže byla věc poškozena, a tedy je možné ji opravit, uhradíme oprávněné osobě přiměřené a účelně
vynaložené náklady na opravu poškozené věci, nejvýše však do výše časové ceny bezprostředně před škodnou
událostí snížené o časovou cenu případných použitelných zbytků nahrazovaných částí;
b) v případě zničení věci uhradíme oprávněné osobě časovou cenu věci bezprostředně před škodnou událostí
sníženou o časovou cenu případných použitelných zbytků zničených částí;
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c)

v případě odcizení věci uhradíme oprávněné osobě časovou cenu věci bezprostředně před škodnou událostí
pokud bylo odcizení věci šetřeno Policií ČR a Policií SR.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v
základním rozsahu.

4. Výklad pojmů
Pro účely pojištění dle této pojistné smlouvy platí i dále uvedený výklad pojmů:
Hlídačka – je uživatel, zaregistrovaný na webových stránkách provozovatele internetového portálu
www.hlidacky.cz a www.hlidacky.sk, který při registraci zvolí uživatelský účet hlídačky.
Oceňovací tabulka – je dokument pojistitele obsahující zásady plnění z úrazového pojištění dle podmínek
sjednaných v pojistné smlouvě, do oceňovacích tabulek má pojištěný právo nahlédnout u pojistitele, pojistitel si
vyhrazuje právo oceňovací tabulky měnit nebo doplňovat v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe. Výši
pojistného plnění určuje pojistitel podle oceňovací tabulky platné v době počátku pojistné smlouvy.
Provozovatel - je obchodní společnost, provozovatel internetového portálu www.hlidacky.cz a www.hlidacky.sk,
který je pro účely tohoto pojištění v roli pojistníka.
Rodič - je uživatel, zaregistrovaný na webových stránkách provozovatele internetového portálu www.hlidacky.cz a
www.hlidacky.sk, který při registraci zvolí uživatelský účet rodiče.
Služba znamená:
1. hlídání dětí Rodiče Hlídačkou včetně jejich nakrmení Rodičem připravenou a určenou potravou, hygienická
očista dětí a jejich převlékání do oděvů, připravených Rodičem,
2. úklid domácnosti.
Úraz - je neočekávané a náhlé působeni zevních sil nebo vlastní tělesné sily nezávislé na vůli pojištěného, které
během trvání pojištění poškodilo pojištěnému zdraví nebo způsobilo jeho smrt.
Uživatel - je fyzická osoba registrovaná na některém z účtů webových stránek www.hlidacky.cz a www.hlidacky.sk.

5. Odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným
1.

Čím se pojištění řídí
Pojištění je sjednáno v souladu s článkem 1. bod 1.1. a ustanovením článku 6, bodu 3, písm. c) DPO.

2.

Co je pojištěno
Pojištěna je náhrady škody či újmy na věcech které Hlídačka převzala za účelem provedení služby v domácnosti.
Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu
z přepravních smluv.

3.

Jak budeme hradit
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v
základním rozsahu.

6. Smluvní ujednání pro pojištění cizího zvířete převzatého za účelem poskytnutí
služby hlídání nebo venčení
1.

Čím se pojištění řídí
Pojištění je sjednáno v souladu s článkem 1. bod 1.1. a ustanovením článku 6, bodu 3, písm. c) DPO.

2.

Co je pojištěno
Pojištění se sjednává pro případ úhrady náhrady nákladů na veterinární ošetření zvířete zraněného v době, kdy
bylo prokazatelně v péči Hlídačky.
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3.

Co musí zvíře splňovat
a) Pojištění se vztahuje na psa nebo kočku.
b) Musí být označeno mikročipem, tetováním, nebo evidenční známkou.
c) Zvíře již dosáhlo minimálního vstupního věku: pes 6 měsíců; kočka 5 měsíců. Maximální věk není omezen.
V případě pojistné události, tj. zranění zvířete, musí být pojistiteli předložen vyplněný dotazník s potvrzením
veterinárního lékaře, že zvíře bylo před pojistnou událostí zdravé. Potvrzení nesmí být starší 3 dnů.

4.

Jak budeme hradit
Z pojištění bude hrazena veterinární péče, zejména vyšetření veterináře, anestezie, hospitalizace a veškeré
chirurgické zákroky.
Z pojištění bude dále hrazena škoda vzniklá nutným utracením pojištěného zvířete.
Pojistitel však neposkytne pojistné plnění za škody vzniklé majiteli úhynem zvířete, které bylo v době pojistné
události prokazatelně v péči Hlídačky.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v
základním rozsahu.

