
Rámcová poiistná smlouva
čítlo 50 910525 51

smluvní streny:
(oopcratlva pottštwna,..'., vl€nna ln'uř.nce Gilup
se sídlem Templová 747, 110 01 Práha 1, Česká republika
lČ:47u6617
DIČ Dro DPH : cz699ooo955
DIČ pro ostatní daně : cz47116517
zapsaná v okhodrÍÍm re'střku u Městského soudu v Praze, odd{l B, vtožka1897

zastoupená níže podepsanýmt Martinem Párátem
ředitetem externího obchodu
a Bc' Martinem LÍnkem, underwňterem

kontaktní adresa atentury Vinohrádská 72' 13o 0o Praha 3
kontaktní tel číslo: 251016 512
e.mail: mlin€k@koop.cz

(dá|.e jen .,pojistiteť)

tr*á ietdodrá frdcnco"
se ídtem zátookova ].0o2. 160 17 Praha 5 - Břevnov

IČ:. 48549886
zastoupená : In8. jaros|á\,/em Pe€háčkem, preádentem

eúdenčrí čísto: 313049
kontaktní adresa:. Zátopkova 1cl02. 160 17 Prahá 6 . Břevnov
kontaktní tel čÍslo: 22o 511 105, mobil.:724 5u 133
kontaktní ematl Ínf@c'f.cŽ

(dá|'e ien,,po'istník,)

uzav ře l y
níž€ W€d€ného dne v souhdu se zákonem č'372004 sb., o pojiltné smlouvě ve znění pozdé'ích
předPisů (dáte ien ,Ékon,) tuto ránoovou poiístrrorr smlwl (dóte jm ,róncoÁ smlot'po).

Bc .  Mar t in  L ine  k
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I. Llvodn{ ustenovení

cestovní po,ištěni i€dnáné touto rámcovou smlouvou se řídí zákonem o pojistné smlouvě e
ostatními obecně závaznýmt právn{mj' předpisy, VšeobecnýmÍ poiístnými podmínkami' pro cestovní
poFštěn{ Kolumbus a KoLurnbus - Abonent M - 750/09 Gá[e jen 'všeobecné poiistné podmínky.),
pokyny pro poiištěné přt cestách do zahranÍči a ustanovenímt této rámcové smlouvy'

II' Poltštěný

Na ákladě této Émcove smlouvy 'e při ceste do zahrarri'čí, při pobytu v zahrárÍÍčí a pŘ zpáteční
cestě poiištěn každý č[eÓ 'České iezdecké fuderace" (dá[e v textu také uooiistník) účastnící se
iezdecké 5outěže (drezura, vše'tránnost' spřežení, voltiž, ře!nin8' vytrvalost a parajezdectvo
or8anizované poiistníkem, a kteď ie současně uvéden na imenném seznamu podle odst. 2
tohoto čL ' n. úz.ří Crlého tvěta.

]menný seznam pojištěných (dáte 'en ',seznam)' včetně rodného č{sl'a (nebo dara narozem',
nebylo.ti rodné č. přtděleno)' místa bydliště a s uvedením místa cílové destinace' Počátku a
konce zahraničního zájezdu a celkového počtu poiištěných zašle poiistník pojisti'teli
neipozděii v den počátku Žáhráničního záiezdu' a to faxem na č. 456 o55 37o nebo e.mailem
na adresu hblstbaeeEq@lggprz.
V pHpadě nedodÉení výše uvedené povinnosti týkaiíci se seznámu odpovídá poiistník Ptně
za škody \rznikLé pojistiteti' popř, asistenční spotečnosti poiistitele, v souvislosti
s případnou po'istnou udá|.ostí poii'štěného.



I1I. Předmět e rozseh pojištění

1. cestovní poitštění podte této rámcové smtouvy zahrnuje Po'tšt.ír( t.čebírýGh vý|oh
v zahraničÍ (dáLe také jen ,,LVZ), úř.zov. Poiištěn{' poitštěrr{ zevezede! poiištěn{
odpovědnostl' a šlodu' poiGtění př.řÚš!ní Gr'ty| Po'iltě.í n€vY!áté ..'tovrí.fužby (dáLe
také ien 'Úzo).

2' Limity poiistného plnění z iedné poji'stné události jsou stanoveny Ve ýi'ši uvedené v následující
tábulce - pro kr'dého po'ištěného:

Rozsoh Dollšt.ní

3. Poiištění Léčebných ýloh v zahnničÍ se rrztahu'e i na závody a soutěže pořádané na amatérské i
profeíonální úrovíi (včetně soustředění trénlnků a přÍpravy) sowis€iicí 5 těmtto iezdeckými
soÚtěžemi:

a) drezura,

b) parkurové skákání

c) všestrdnnost'

d) spřežení'

e) vo|'tiž,

0 reintnS,

8J vytrvalost,

h) paraiezdecví.

vKč
Poi. Léčebných výLoh v záhraničí, asiíenťni služby' lepetda.é (dá[é jen 'LVz) 15m0@
- zubní ošetřen{ 5 000
doprovázející osoba - doprava oo Ltmltu LVZ

' doprovázející osoba . ubytování 10 000 (max. 2 0oďden)
- osoba účastníc1se pohřbu poiištěného v zahraničí - doDrava do timitu LYZ
. osoba účastn{c{ se oohřbu poiištěného v zahraničí - ubvtování 10 00O (max. 2 ooo/den)
' zorostředkování finanční oomoci bez limitu
- nákladv na přepravu při ztráté čí zničení cestovn{ch dokládů 25 000
nákladv na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000

urazové poiištění:
- smrt následkem úrazu 100 oo0
. trvalé následkv úrazu 200 000
- tělesné poškození zoúsobené úrazem 25 000
Poíištění zavazadel 40 mo
Poiištění odpovědnosti':
. za škodu na zdravÍ a ívotě 2 000 m0
. za škodu na věci' 1 000 000
.2a iinou majetkovou škodu 500 000
Přerušen{ c€stv 7 000
Newuátá cestovn( služba 7 000
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IV. ÚŽémní olatnost oo'íštěn{ a dobá trvání pojÍštěn{

Individuátní po'tštěíÍ( se iednává ne'déle na dobu 90 ka|'endáffich dnú po sobě idoucích a
muže být iednáno ne'dř(ve 30 dn{ pfud Počátkem pojištění.

Pojištění se íednáýá pro území celého wěta.

V. Poiistné

'€dnorázove po'tstné pro 1 osobu a 1 den trvání poiištění po út€mí crláto rvlta činí celkem
t'5 (č (za po'tštění LVz - 80 Kč, za poÍištěn( Úzo . 25 Kč).

Poitfitel vypočte sP|ltku po'i'stného za poitštění iednaná v př{sl'ušném k'l'endáfum měíCi
podLe počtu po'tštěných osob a déLky trvárr{ poiištěn(

VÍ. Povi.nnostt ooíistn{ka a Óo'tstite|.e

Poii'stník se zaýázuie seznámtt každého poJtštěného s všeobecnými PojÍstďmt podmínkámi
a pokyny pro pojištěné při cestách do zehraničí, které přewal při uzavření této rámcové
smlouvy a s ulednárími této rámcové smlouvy.

Pojistitel 5e zavazuie posk]^ovat po'lstníkovÍ Veškeré matertály Ýztahuiící se k uvedenému
pojištěn{ (všeobecné Poiistné podmínky, asistenční karty pro poiištěné, pokyny p.o
poiištěné apod.).

, : i , l  L i l t eK
2l ai l lC
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VII. Hlášeni ooiistných událostí
Vznik poÍistné udá|osti Je povi'nen poiištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez
zbytečného odkládu. K oznámení poiistné událofi wPlní poiištěný popř. oprávněná osoba
přGlušný tiskopts pro konkrétní po'tstnou událost a zášle iej na adresu poiistitele:

KooP.r.tiy. poiištovn., a's., vicnn. ln5urince GÍoup
cCntjum ál.at|d(. podpory
Bměnlká 63{
664 {:l Modřt@

Pojistná udáLost může být oznámene prostřednictvÍm e.mailu na adresu: skodv.mo@kooo.cz
nebo telefonicky na lnfoltnc€ KooP.řetlvy, trl 841 1o5 1o5.
oznámení učtněná telefoni'cky nebo e.mailem ie \^iše uvedená osoba povinne vždy
dodatečně písemně potvrdit vyptněním příslušného tiskopisu, a to bez zbwečného odktadu.
Poiistník písemně potwdí, že poiištěný v době vzniku pojistné události' sptňoval podm{nku
stanovenou v článku II' této rámcové smlouw.
Poitstník dá|'e p{semně potwdí, že k pojtstné události z úrazového poiištěm, poiištění
zavazadel, po'ištění odpovědnosti za škodu' poJištění přerušen{ cestY a poii'štění nevyuáté
cestovní služby došlo přt cestě poiištěného do zahnni'č! při jeho pobytu v zahraníčÍ neLo pH
ieho zpátečrr{ cestě'

Postup pojištěného nebo poiistníka v případě V2niku po'istné udáLosti z poji'štěn{ téčébných
v'ýloh v zahranič{ ie uv€den v pokynech pro po'tštěné při cestách do záhrani'čL
Poiisti'tel ie oPÉvněn prověřit í sPrávnost úda'ů v hlášení poji'stné udá|'osti a vyádat í da|'ší
doktady n€zbÉné k ieiímu vyřízení'

4,
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VIII. Administréti'vní činnost ooiistníka

smluvní strany se dohodly, že poiistnik bude Pro poiistitele vykonávet adminÍstrátivní
činnosti specÍftkovanou v této rámcové smlouvě'

Poii.stník 5e zavazuie za poiistitele správovat jím předáné aístenční karty pro poiištěné, tj'
vystavit ásistenčnt kartu pro keždého pojištěného Včetně Wplnění jména, příimení, č{s|á této
rámcové smlouvy, počátku a konce pojištění a předat ii poiištěnému'

AístenčnÍ kaÉy pro poiištěné ie poiistn{k povi'nen uchovávat tak' aby nemohlo doiít k
ie]1ch zneuátí. Dáte ie pojistník povtnen poiisti'teti víátit poškozené nebo nespotřebované
karty bez zbytečného odktadu a umožnit pověřeným pracovníkům poiistitete provádět dte
potřeby kontroly zecházení s přeýzatými aístenčními kartami'

zá činnost uvedenou v čl' IÍ. odst. 2 á v odst. 2 a 3 tohoto článku náLeá ooiistníkovi odměna
ve \r'ýí 1096 z částky pojistného vypo&eného poiistitelem za každý kalendářní měíc dle
čllnku V. této rámcové srnlouvy. V částce odměny isou zahmutY veškeré nák|ády pojistníka,
které mu Vzniknou V souvistosti s adminístrettvní činnosH' cástka odměnv ie stanovena včetně
případné daně z přidané hodnoty a jiných dan{ a poptatků'

Při' ukončen{ této Émcové smlouw se poiistník zavazuje wátit poiisttte|.i veškeré předané
asistenční kárty' iakož i dá[ší tiskopisy, á to neipozděii do 5 dnů ode dne jeiího ukončeni.

IX. Vvúčtování

Do 15. dnc kalendářního měíce poiistitel zašle poiistnikovt vyúčtování splátky pojistného dle
článku V. za předchoá kalendářní měsíc. Na základě tohoto Vyúčtováni poitstník uhredí dlužnou
částku vždy do 25. dne téhož měsíce ná úč€t pojj'stitele čísb um39.5oo50o2zo xl' vaňabitn{
symbo|' gD1o62551' konstantní symbol 3558.

odměnu specifikovanou vč|ánku VIII. uhrad{ pojistitel do 25. dne katendářního měíce
násteduiícího po měíct, v němž poiistník uhradtl pojistné, a to na účet poÍistníka čís[o:
L73270'25[Aí05Íp..



X' Zvěrečná ustanovení

Pojístník potvrzuie, že byl před uzavřením rámcové smlouvy seznámen s Informacemi' pro
záiemce o uzavření poiistné smlouvy V souladu s ustanovením s 65 zákona, s Všeobecnými
poiistnými podmínkami. ktéré tvoří nedílnou součást této smlouvy, a rovněž prohtašuie, že
ie přeýzal V písémné podobě a dále, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování
osobních údaiú a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením s 11, 12, 21
zákona č. 1012000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozděiších předpisů.

Poiístnik prohlášUie' že úplně a pravdivě odpověděl na p{semné dotazy poiistitele týkaiící
se siednáVaného poiištění a ie si vědom povinnosti vprúběhu trvání poiištění bez
zbytečného odklrdu poiÍstiteli oznámit všechny případné změny v těchto údaiich
Tato rámco\.á smlouva nabývá platnosti dnem podpísu smluvními strénami. Rámcová smtowa
se uzrýírá na dobu neurčitou s účinností od l.3. Ú12' Každá ze smluvních stran může i bez
udání důvodu tuto rámcovou smlouvu písemně Vypovědět' V}'povědní thůte činí 6 týdnú a
začíná běžet od prvního dne kalendářního íňěíce nás|edujícího po měíci, ve kteÉm byla
vÝpověď doručena druhé smluvni straně.

)akékoliv změny nebo doptňky ýkající se obsahu této rámcové smlouvy musí b'ýt učiněnv
písemně, a to uzavřeÍím dodatku.

Tato rámcová smlouva je sepsána ve dvou vyhotoven{ch s plrtností orŤginálu, po iednom pro
každou smluvni stránu.

Poiistník a pojistítel se dohodl! že tato rámcová smlouva počínaié dnem své účinnosti
nahrazuie v plném rozsahu rámcovou smlouw číslo 50 910513 51 ze dne 27.10' 2009.

Bc. t! la! i i i ,  L-,, .
2' i  5,,:X



Součástt této rámcM smlouvy isou pHlohr

č. 1 . Všeobecné poiistné podrnínky pro cestovrr{ Po'l.štěrrt Kotumbus a Kolumbus _ Abonent M -
750/09 vč. pokynů přo po'tštěné přt céstách do zahranřL

č. 2 - Výpis dat z Is občanských sdružení a spolků v ARES

za potistn{kr:

V Pree dne 8.2. 2012

4j
čdJ.d.dc íÍ..r.l..

l'Í'pfoD fin, noldlo
16l) 17 B.n. ó . $||Ú

. t -

Ing ]aros|av Peďláček
pÍ€ztdent

Za potlstttele:

V Praze dne 82. 2012

-?|ý- )
Marti.n Párá[

ředttel extemího obchodu
BÉ M.Éin Linek
lunoeMruer

.'".É'.ljlli..i"?i:P"l.á"}""
,''?ff.f;:;i,llŤ*

Bc. Martr
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Výpis dat z lS občanských sdruž€nÍ a spo|ků v ARES

_ (Datw arthlatzaa e!attMz.:3i.i2.m11)
Íenlo vý,ls ná pouz. lnbinaijÝ1i cfu, vhls nďvsl ú!Élhovat n.jat<fudiěisi tdE;e a rená ,Ntw) o!énÍ Í'(Í''

Základní údaje
lÓ: .t8ý|9886

nóz9v: 'Česká jezdecká Íed9rac€.'
tld|oi Praha, zálopkova í00/2' PsÓ 16017

právníÍořma: 701 - sdruŽeni (svaŽ, spo|ek, společnost, k]ub aj.)
datum ý.n|ku: 12.6.19go

T.nb vipls M Ň8 PlaýIBdln(í.dn ls ARES .hB gj.u12 v 09:2639
copr,ig|.n@ m1z Mi|ifuÍý],o f,|unc! éR, d@.cz

tic. l,',.
2 , : .

http://v/wurinfo.mfcr.czJcú-bnlatesldan oss.cEi?ico=4854g88 6&iarvk_.=rzF.lm]|=1 o t 'ní'


