
Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR nabízíme mimořádně výhodné podmínky profesního 
pojištění. Zajistíme Vám nadstandardní rozsah pojistné ochrany dle exkluzivních podmínek vyjednaných
společností WI-ASS ČR s Generali Pojišťovnou, a.s.   

Pojištění odpovědnosti
soudních tlumočníků

Vždy ve Vašem zájmu.

� 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.

Rozsah základního pojistného krytí
Pojištění se vztahuje na:

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.

Časový rozsah pojištění (claims made / princip vznesení nároku)

Spoluúčast: 1 000 Kč (není-li stanoveno jinak)
Územní rozsah: Evropa (lze rozšířit)

� Škodu nebo jinou újmu z výkonu vlastnických a nájemních vztahů k prostorám sloužícím pro výkon profese 
� (sublimit 20 % z limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění)
� Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění (sublimit činí limit sjednaný pro základní rozsah pojištění, 
� max. však 5 000 000 Kč)
� Věci třetích osob (sublimit 100 000 Kč; za věci třetích osob dle tohoto ujednání lze považovat i věci převzaté) 
� Ztrátu dokladů – pojištění na škodu vzniklou v důsledku ztráty dokladů, které pojištěný převzal v souvislosti se svojí profesní činností. 
� Poskytována je pouze náhrada faktické hodnoty ztracených dokladů a náklady na znovupořízení dokladů (sublimit 100 000 Kč)

Základní rozsah pojistného krytí zahrnuje i:

Pojistná doba
Prodloužená doba pro vznesení nároku 

/ Udržovací pojištění (je-li ujednáno)Retroaktivita je sjednána

Doba, po kterou musí dojít k příčině újmy (zejména porušení povinnosti), aby se jednalo o pojistnou událost.
Doba, po kterou musí dojít ke vzniku újmy, aby se jednalo o pojistnou událost.
Doba, po kterou musí dojít k uplatnění nároku, aby se jednalo o pojistnou událost.

Počátek Pojistné smlouvy Konec Pojistné smlouvy

Je-li sjednána retroaktivita a nevěděl-li o újmě

Je-li sjednána retroaktivita

Vysvětlení principu CLAIMS MADE

Bylo-li sjednáno udržovací pojištění

Bylo-li sjednáno udržovací pojištění



� Jsme partnerem KST ČR již od roku 2005 a specialistou na pojištění profesní odpovědnosti
� Od roku 2011 jsme součástí skupiny RENOMIA GROUP, největšího pojišťovacího makléře v České republice
� Disponujeme týmem odborníků majících v odpovědnostním pojištění mnohaleté zkušenosti
� Jsme vždy na Vaší straně a připraveni nalézt optimální řešení Vašich potřeb
� Vaše smlouvy připravíme, pravidelně je aktualizujeme a staráme se o jejich administraci
� Rychle a profesionálně zajistíme likvidaci škod

Vždy ve Vašem zájmu.

Proč pojištění s WI-ASS ČR?

� Pojištění majetku k výkonu činnosti i majetku soukromého
� Pojištění vozidel 
� Cestovní pojištění
� Životní pojištění 

 WI-ASS ČR šetří Váš čas

Mgr. Tereza Poláková

jednatelka
+420 222 390 824
+420 725 526 798
polakova@wiass.cz

Libor Karný

pojišťovací makléř senior
+420 585 230 256
+420 730 522 520
karny@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

pojišťovací makléř senior
+420 274 812 921
+420 605 298 336
chovanec@wiass.cz

Ing. Stanislav Pažout

pojišťovací makléř senior
+420 221 421 733
+420 734 166 829
pazout@wiass.cz

Mgr. Martina Ludwig

pojišťovací makléř senior
+420 222 390 870
+420 739 524 298
ludwig@wiass.cz

Ivo Drábek

pojišťovací makléř senior
+420 585 225 324
+420 736 628 108 
drabek@wiass.cz 

Pobočka Olomouc

Ostružnická 362/3
779 00 Olomouc

Pobočka Praha
Florentinum, vstup C
Na Florenci 15, 110 00 Praha

Rádi se s Vámi kdykoliv osobně setkáme a poskytneme Vám všechny potřebné informace. 

Možnosti rozšíření základního pojistného krytí:

Zahraniční pojistné krytí – Svět kromě USA a Kanady

Nemajetková újma na přirozených právech člověka včetně nemajetkové
újmy, vzniklé porušením mlčenlivosti a únikem osobních údajů.
Sublimit 500 000 Kč / 1 000 000 Kč

Věci zaměstnanců / návštěvníků

Zpětné krytí 1 rok

Udržovací pojištění – uplatnění škody po skončení – 3 roky

30 %

800 Kč / 1 000 Kč

250 Kč

bez přirážky

50 % 

Roční pojistné / Přirážka k pojistnému Volitelná připojištění k základnímu rozsahu pojištění 

Naši specialisté jsou Vám připraveni nabídnout výhodné pojistné řešení i pro mnoho další oblastí, např.:

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění

500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
3 000 000 Kč
4 000 000 Kč
5 000 000 Kč

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

Roční pojistné

Roční pojistné pro základní rozsah pojistného krytí:


