Pojištění profesní
odpovědnosti
pro klub rozpočtářů

Snížíme Vám riziko
při tvorbě rozpočtů
Pojištění profesní odpovědnosti Vás chrání před následky neúmyslného pochybení při tvorbě rozpočtů
a kalkulací. Kromě způsobené ﬁnanční škody kryje i řadu dalších nákladů s tím spojených. Vy se tak můžete
bez obav soustředit na svou práci a nechat rizika na nás.

Vždy ve Vašem zájmu.

Pojištění Vám kryje
Pochybení a následnou náhradu způsobené škody

zapomenutí/přehlédnutí
započítání položky
(materiálu, konstrukce, ... ,
s vlivem na výslednou cenu)

chybný výpočet
(numerická chyba, použití
nesprávné cenové hladiny/
databáze, …)

nesprávné zařazení
(činnosti, materiálů, …)

Odpovědnost vyplývající z obecně-smluvních vztahů

odpovědnost
za věci převzaté
(jejich ztráta, zcizení, ...)

odpovědnost za tzv.
nemajetkovou újmu
(poškození dobrého jména)

újma způsobená
zaměstnancům

Pojištění profesní odpovědnosti má smysl
snižuje, či zcela eliminuje ﬁnanční dopady pochybení
pokryje náklady na právní ochranu v případě škody třetí osobě
posiluje důvěru zadavatele ve Vaši práci
umožňuje společnosti bez obav poskytovat své služby

Pojistná ochrana dle Vašich potřeb
Základní

Optimální

Nadstandardní

limit plnění

limit plnění

limit plnění

500 000 Kč

1 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Profesní odpovědnost
vč. Obecné odpovědnosti

Profesní odpovědnost
vč. Obecné odpovědnosti

Profesní odpovědnost
vč. Obecné odpovědnosti

Retroaktivní krytí NE

Retroaktivní krytí

Retroaktivní krytí

Územní platnost ČR

Územní platnost ČR

Územní platnost ČR

Spoluúčast 10 000 Kč

Spoluúčast 5 000 Kč

Spoluúčast 5 000 Kč

Výše pojistného

Výše pojistného

Výše pojistného

2 960 Kč / rok

4 800 Kč / rok

12 000 Kč / rok

Můžete si připojistit
Riziko

Limit plnění

Pojistné

Újma na nehmotném majetku

100 000 Kč

200 Kč / rok

Újma na věci převzaté – podklady a dokumenty,
včetně záznamů na nosičích dat
Finanční sankce udělené orgánem státní správy

100 000 Kč

240 Kč / rok

100 000 Kč

240 Kč / rok

100 000 Kč

1600 Kč / rok

Újma vzniklá v souvislosti s přípravou
a zpracováním podkladů k čerpání dotací
nebo grantů a/nebo k veřejným zakázkám
Spoluúčast
bližší informace
T: +420

5 000 Kč
prosím kdykoliv

Pokud činnost pod jedním IČ vykonává
více osob, pojistná ochrana se na ně
vztahuje také, je-li tato skutečnost uvedena
ve smlouvě. K pojistnému se připočítává
následující přirážka:
Počet osob

Velikost přirážky

2–5

+ 50 %

6–9

+ 100 %

10 a více

+ 150 %

naše specialist
@renomia.cz

Vždy ve Vašem zájmu.

