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SPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
 

Pojišt ění odpov ědnosti  
soudních tlumo čníků - členů KST ČR 

SPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍSPSPECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
 
Pojišťovací makléř WI-ASS ČR s.r.o., dlouhodobý partner KST ČR, působí na českém pojistném trhu již od 
roku 1993. Je nezávislým subjektem poskytujícím komplexní zprostředkovatelské a poradenské služby v 
oblasti pojištění. WI-ASS ČR se zaměřuje především na oblast pojištění průmyslu a podnikatelů, nabízí 
však své služby i v rámci majetkového a životního pojištění občanů a penzijních fondů. Je členem Asociace 
českých pojišťovacích makléřů, která sdružuje všechny společnosti respektující Kodex etiky. 

 
ECIALISTA NA VAŠE POJIŠT ĚNÍ 
Pojištění se pro členy KST ČR sjednává individuálními smlouvami prostřednictvím WI-ASS ČR dle 
exklusivních podmínek Smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi KST ČR a Generali Pojišťovnou, a.s.    
 

        Rozsah základního pojistného krytí: 
Předmět pojišt ění 

Pojištění se podle pojistné smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou 
újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku 
výkonu profesní činnosti, případně právního vztahu pojištěného, uvedeného v  pojistné smlouvě, ke kterému 
je pojištěný oprávněn na základě zvláštního oprávnění dle platných právních předpisů. 
 
• Výkon činnosti tlumočníka jmenovaného rozhodnutím ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského 

soudu ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů a výkon činnosti překladatele. 
• Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti nad rámec činností specifikovaných zákonem  č. 36/1967 

Sb., (tj. na základě živnostenského listu nebo jiného obdobného oprávnění).  
 
Pojištění se vztahuje i na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé nedodržením lhůt, dob 
stanovených právním předpisem, soudem nebo orgánem veřejné správy, rozhodčím soudem nebo 
rozhodcem. 
 
V základním pojistném krytí je dále zahrnuto:  

Škoda nebo jiná újma z výkonu vlastnických a nájemn ích vztah ů k prostorám sloužícím pro výkon 
profese. 
Sublimit činí 20 % z limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění. 
Regresní náhrady  ze zdravotního nebo nemocenského pojištění 
Sublimit činí limit sjednaná pro základní rozsah pojištění, max. však 5 000 000 Kč. 
Věci t řetích osob  
Sublimit pro pojištění dle DPP OP 03 činí 100 000,- Kč Za věci třetích osob dle tohoto ujednání lze 
považovat i věci převzaté  
Ztráta doklad ů    
Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou v důsledku ztráty dokladů, které pojištěný převzal v souvislosti se 
svojí profesní činností. Pro tento případ je z pojištění poskytována pouze náhrada faktické hodnoty 
ztracených dokladů a náklady na znovupořízení dokladů. 
Sublimit pro pojištění dle DPP OP 20 činí 100 000,- Kč   
 
Časový rozsah pojišt ění  

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, ke  které dojde v době trvání 
pojištění, pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy vznikne v době trvání pojištění a pokud právo na 
náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění. 
 
Spoluú čast 

Spoluúčast je sjednána ve výši 1 000 Kč, není-li stanoveno jinak 
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Územní platnost  

Evropa , lze rozšířit na Svět kromě USA a Kanady 
 
Roční pojistné pro základní rozsah pojistného krytí:  

Limit pojistného pln ění pro základní rozsah pojišt ění Roční pojistné 

   500 000  Kč 2 700 Kč   
1 000 000 Kč 3 150 Kč 
2 000 000 Kč 4 050 Kč 
3 000 000 Kč 4 950 Kč 
4 000 000 Kč 5 850 Kč 
5 000 000 Kč 6 750 Kč 

 
                  Možnosti rozší ření základního pojistného krytí: 

DPP OP 02 Zahrani ční pojistné krytí  – Svět kromě USA a Kanady   
DPP OP 05 Věci zam ěstnanc ů / návšt ěvníků   
Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, která vznikla zaměstnanci na věci při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností a na povinnost k náhradě škody nebo 
jiné újmy, která vznikla na věci návštěvníka. 
DPP OP 11 KST Nemajetková újma na p řirozených právech člov ěka, včetně nemajetkové újmy, vzniklé 
porušením mlčenlivosti a únikem osobních údajů. 
DPP OP 15 Zpětné krytí   - 1 rok před počátkem pojištění. 
DPP OP 16 KST Uplatn ění škody po skon čení – 3 roky po ukončení pojištění. 
Udržovací pojišt ění -  možnost sjednání až na 5 let – pojistné 50% z pojistného při ukončení pojistné 
smlouvy se zachováním limitu plnění. 
 

Volitelná p řipojišt ění k základnímu rozsahu pojišt ění  Roční pojistné / P řirážka 
k pojistnému  

DPP OP 02 - Zahraniční pojistné krytí – Svět kromě USA a Kanady  30 % 
DPP OP 11 KST Nemajetková újma na přirozených právech člověka  
Sublimit  500 000 Kč 

800 Kč 

DPP OP 11 KST Nemajetková újma na přirozených právech člověka  
Sublimit 1 000 000 Kč 

1 000 Kč 

DPP OP 05 - Věci zaměstnanců / návštěvníků   250 Kč 
DPP OP 15 - Zpětné krytí 1 rok bez přirážky 
Udržovací pojištění  50% z pojistného   
DPP OP 16 KST- Uplatnění škody po skončení pojištění 15 % 

 
     WI-ASS ČR s.r.o. si Vám dále dovoluje nabídnout další pojis tné produkty s výhodným   

 rozsahem a slevami pro členy KST:  

• Pojištění majetku určeného k podnikání 
• Pojištění privátního majetku (Pojištění rodinných domů, bytů, domácností) 
• Pojištění motorových vozidel  
• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem svému zaměstnavateli 
• Úrazové pojištění 
• Cestovní pojištění 

V případě Vašeho zájmu o sjednání n ěkterého výše uvedeného pojišt ění se prosím obra ťte na níže 
uvedený kontakt:  

 

Zdeněk Chovanec Na Florenci 15, 110 00 Praha 1  Mobil:  605 298 336 

 E-mail: chovanec@wiass.cz Tel.:     274 812 921 

 

Sídlo: WI-ASS ČR s.r.o., Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc 

Pobočka: WI-ASS ČR s.r.o., Na Florenci 15, 110 00 Praha 1 


