Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47 11 59 71
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka B 1815

Pojistník:
Sport areál Klíny, s.r.o.
Klíny – Rašov 64, 436 01 Klíny; IČO 25419200
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 17073
Zastoupená jednatelem Ing. Josefem Dlouhým

Pojištěnou osobou je klient pojistníka (dále jen „pojištěný“), využívající skiareál v ČR, jehož je pojistník provozovatelem.
Na skupinové cestovní pojištění (dále jen „cestovní pojištění“) se vztahuje občanský zákoník, na jehož základě vydal pojistitel Pojistné podmínky pro cestovní pojištění (dále jen
„PPCP01072015“) platné od 1. 7. 2015, které se dělí na Všeobecné pojistné podmínky (část I. - dále jen „VPP“) a Zvláštní pojistné podmínky (část II.-VII. - dále jen „ZPP“), které
jsou nedílnou součástí uzavřené pojistné smlouvy a řídí se podle nich práva a povinnosti pojistníka, pojištěného a pojistitele, pokud nejsou pojistnou smlouvou a v souladu
s občanským zákoníkem, upravena jinak. PPCP01072015 tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.
Rozsah cestovního pojištění
1.
2.
3.
4.

Cestovní pojištění pro Českou republiku zahrnuje úrazové pojištění (část III. ZPP) a pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu (část V. ZPP).
Cestovní pojištění se vztahuje na pobyt v areálu Klíny v ČR, tj. jedná se o územní rozsah pojištění dle čl. 2, odst. 2.6.1 VPP – zóna 3.
Pojištění se vztahuje pouze na události, k nimž došlo na značené sjezdovce areálu, značené turistické trase patřící do areálu a v provozní době areálu. Pojistné krytí se
vztahuje pouze na škody vzniklé při lyžování, běhu na lyžích, snowboardingu, jízdě na “U” rampě, pěší turistice a cyklistice.
Cestovní pojištění je možno sjednat pouze zakoupením jízdenky/permanentky. Pojištění vznikne okamžikem označení jízdenky ve vstupním turniketu do areálu
(“aktivace”). Konec pojištění je určen koncem provozní doby daného dne v areálu pojistníka.

Pojistná ochrana, pojistné plnění a hlášení pojistné události
1.
2.
3.

Pojistné plnění bude v souladu se zněním PPCP01072015 poskytnuto pojištěnému, resp. oprávněné osobě.
Pojistné plnění je splatné v tuzemské měně.
Při každé škodní události musí pojištěný, popř. pojistník, zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu řádně vyplněný příslušný tiskopis „Oznámení škodné události“ (ke stažení na
http://www.allianz.cz/pro-klienty/dokumenty-a-formulare/) včetně další požadované dokumentace. Mezi požadovanou dokumentaci patří také zápis o škodě od horské služby,
policie, ošetřujícího lékaře či zápis v “knize úrazů” vedené provozovatelem/pojistníkem a doklad o zakoupení jízdenky/permanentky.
Pojistná ochrana je poskytována v rozsahu stanoveném Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění provozované Allianz pojišťovnou, a.s., s následujícími úpravami:

Rozsah pojistného krytí
Úrazové
pojištění

pojistná částka

smrt následkem úrazu

200 000 Kč

trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky

500 000 Kč

Pojištění odpovědnosti
za škodu a jinou újmu
na zdraví nebo usmrcením

limity pojistného plnění
na jednu pojistnou událost
1 000 000 Kč

limity pojistného plnění
na všechny pojistné události
2 000 000 Kč

na majetku

500 000 Kč

1 000 000 Kč

spoluúčast

5 000 Kč/PU

5 000 Kč/PU

Ochrana osobních údajů
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Pojistitel zpracovává osobní údaje o pojištěných osobách v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a § 127 a § 128 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
Pojistník je povinen zajistit písemný souhlas pojištěných osob ke zjišťování a zpracování osobních údajů, včetně údajů o svém zdravotním stavu, které jsou potřebné pro uzavření či
změnu smlouvy a dále pro plnění závazků z ní plynoucích. Účel, doba, rozsah a způsob zpracování osobních údajů a dále okruh osob, které údaje budou zpracovávat či jim budou
zpřístupněny, jsou uvedeny v Předsmluvní informaci – Poučení o zpracování osobních údajů. Tímto souhlasem se též zprošťují povinnosti mlčenlivosti pojistitelem dotazovaní lékaři
a pracovníci zdravotnických zařízení. Dodatečným odvoláním souhlasu pojištění zaniká.
Pojistitel tímto pověřuje pojistníka ke zpracování osobních údajů v rozsahu potřebném pro plnění této smlouvy, tj. jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pojištěné osoby.
Pojistník se zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Pojistník se tímto zavazuje, že zajistí
dostatečné technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými přijde při své činnosti do styku. Pojistník se tímto dále zavazuje, že přijme taková opatření, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Na žádost pojišťovny, jakožto
správce osobních údajů, umožní pojistník kontrolu zpracovávání a zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy a touto smlouvou. Za případná porušení
povinností dle tohoto ustanovení nese pojistník plnou odpovědnost. Vzniklá újma či sankční opatření uplatněné vůči pojišťovně v souvislosti s takovýmito porušeními jdou plně k tíži
pojistníka a budou jím uhrazeny.
Pojišťovna zpracovává osobní údaje pojistníka. Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťovna ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění zpracovávala
jeho osobní údaje dobrovolně jím poskytnuté v souvislosti se sjednáním této smlouvy a to pro svoji vnitřní potřebu a pro splnění účelu této smlouvy. Tyto údaje bude pojišťovna
zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z této smlouvy.
Pojistník prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění řádně informován o zpracování jeho osobních údajů, o svých právech
a o povinnostech zpracovatelů údajů. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit pojišťovně jakoukoli změnu zpracovávaných údajů.

Příloha:
1.
Pojistné podmínky pro cestovní pojištění („PPCP01072015“)

