
Změny  v rozsahu Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313 (hromadné 

pojištění advokátů )  upravené Dodatkem č. 22  v úplném znění  

s účinností od  1.1.2012 : 

1) Dochází ke sjednocení pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem 

advokacie dle Rámcové pojistné smlouvy (hromadné pojištění advokátů) a pojistných 

smluv pro připojištění navazujících  na hromadné pojištění,  na totožných pojistných 

podmínkách.  

Pojištění odpovědnosti dle Rámcové pojistné smlouvy se  s účinností od  1.1.2012 

bude  rovněž odkazovat na  pojistné podmínky VPP O  2005/01 PROFI, čímž dojde  

k lepšímu přehledu struktury pojištění u obou na sebe navazujících pojistných smluv.  

Princip příčiny v hromadném pojištění a připojištění zůstává  nadále zachován. 

 

2) Jsou ujednány výhodnější podmínky u připojištění „Evropské pojistné krytí“ 

Podmínky platné do 31.12.2011: 

DPP O 3 AK – Evropské pojistné krytí 
Pojištění se na rozdíl od čl. 21, odst. 1 a v návaznosti na odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI rozšiřuje 

na odpovědnost pojištěného za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb ve smyslu 

zákona o advokacii v platném znění, pokud 

- příčina vzniku škody nastala kdekoli na území Evropy 
- ke vzniku škody došlo kdekoli na území Evropy 
- k uplatnění nároku na náhradu škody došlo kdekoli na území Evropy 
- a to vše za předpokladu, že náhrada škody se může řídit právem místa vzniku škody a zároveň 

toto právo, v části týkající se náhrady škody, nesmí být v rozporu s právním řádem ČR. Pokud je 
takto v rozporu, pak pro nároky na náhradu škody platí právní řád ČR. 

   Evropou se rozumí členské státy Evropské unie (včetně Vatikánu, Andory a San Marina) a na 

území Norska, Švýcarska, evropské části Ruska a Turecka, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, 

Srbska a Černé Hory, Albánie, Makedonie a Bosny a Hercegoviny. V případě nově vstupujících 

členských států je za členský stát EU považován stát, který je řádným členem EU v době vzniku 

škodné události. 

Podmínky platné od 1.1.2012:  

           DPP O 3 AK -  Evropské pojistné krytí  
Pojištění na rozdíl od čl. 21, odst. 1 a v návaznosti na odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI  kryje    

nároky na náhradu škody uplatněné na území Evropy podle platného právního řádu státu,  

který je součástí Evropy, kdy pojištěný za škodu odpovídá podle platného právního řádu státu, 

který je součástí Evropy a v rozsahu jím stanoveném.       

 

 

 

 



 

3) Ujednány výhodnější podmínky a sazba u připojištění „Světové pojistné krytí“ 

Podmínky platné do 31.12.2011: 

DPP O 2 AK – Světové pojistné krytí -  
Územní rozsah krytí celý svět kromě USA a Kanady v rozsahu dle DPP O 3 AK 
Pojištění se na rozdíl od čl. 21, odst. 1 a v návaznosti na odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI rozšiřuje 

na odpovědnost pojištěného za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb ve smyslu 

zákona o advokacii v platném znění, pokud 

- příčina vzniku škody nastala kdekoli na celého světa kromě USA , Kanady a Evropy 
- ke vzniku škody došlo kdekoli na území celého světa, kromě USA, Kanady a Evropy 
- k uplatnění nároku na náhradu škody došlo kdekoli na území celého světa kromě USA, Kanady 

a  Evropy 
- a to vše za předpokladu, že náhrada škody bude poskytnuta v souladu s právní úpravou 

náhrady škody dle příslušných ustanovení právního řádu ČR 

celková přirážka činila  75% z pojistného za pojištění  profesní odpovědnosti. 

Podmínky platné od 1.1.2012: 

DPP O 2 AK -  Světové pojistné krytí -  Územní rozsah krytí celý svět kromě USA a    
Kanady   
Pojištění na rozdíl od čl. 21, odst. 1 a v návaznosti na odst. 2 VPP O 2005/01 PROFI  kryje 

nároky na náhradu škody uplatněné kdekoli na území celého světa, kromě USA a Kanady, podle 

kteréhokoli právního řádu státu světa kromě USA  a  Kanady, kdy pojištěný za škodu odpovídá 

podle platného právního řádu státu kromě právního řádu USA a Kanady.  

Přirážka činí  50% z pojistného za pojištění profesní odpovědnosti. 
4) Je snížena přirážka za připojištění odpovědnosti za věci třetích osob dle DPP O 13 AK 

z 300,- Kč  pro  limit pojistného plnění 100.000,- Kč na 100,- Kč za každý limit 

pojistného plnění  100.000,- Kč . 

5) Pojištění odpovědnosti sjednané na principu příčiny lze  sjednat do max. limitu 

pojistného plnění  70 mil.Kč.  Na vyšší limity pojistného plnění  je možné zajistit 

pojištění  odpovědnosti sjednané na principu claims made. 

6) Rámcová smlouva je rozšířena o uvedení výluk z VPP O 2005/01 PROFI a tyto jsou 

vyspecifikovány ve vztahu k oblasti, ve které advokát zastupuje.  

7) Nabídka  připojištění  je rozšířena o nový produkt   „Ztráta z bezhotovostních 

převodů“ dle DPP O 15 AK.  

8) U řešení sporů byla vyloučena rozhodčí doložka a upraveny podmínky smírčího řízení. 

 


