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Pojištění účastníků vzdělávacích akcí  
pořádaných Koordinačních centrem česko-
německých výměn mládeže Tandem 
 

Rozsah pojištění a specifikace pojistných plnění 
(stav k 1. červenci 2010) 

 
 
 
Tandem realizuje přes 20 seminářů a různých akcí ročně. Vzhledem  
k velkému počtu účastníků se Tandem snaží v maximální možné míře 
garantovat bezpečnost a zabezpečení všech akcí.  
Každý účastník je proto Tandemem pojištěn nejen proti úrazu, pro pobyt  
v nemocnici, ale také v rámci pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
 
1) Pojištění zákonné odpovědnosti 
Pojištěno je zákonné povinné ručení organizátora akce, zákonné osobní 
povinné ručení osob provádějících dozor (např. při porušení povinnosti 
dozoru) a povinné ručení účastníků akce. Plnění pojišťovatele spočívá 
v přezkoumání otázky povinného ručení, v náhradě nároků plynoucích 
z povinného ručení a v případném odmítnutí neoprávněných 
požadavků/pohledávek. 
 
Pojistné plnění €   5.000.000,- paušál - osobní  
   a věcné škody 

  € 1.000.000,- škody na majetku 
 € 500.000,- škody na pronajatých  
   nemovitých věcech 
  € 1.000,- škody na pronajatých  

   movitých věcech  
(neplatí pro motorová 
vozidla); zde  

   je spoluúčast od €  
   50,- (dle druhu  
   škody)   

 € 2.000,-  škody způsobené  
ztrátou klíče (spolupodílí 
od 150,- €) 

 
2) Úrazové pojištění 
Pojištěni jsou všichni vedoucí a účastníci. Nejdůležitější součástí tohoto 
pojištění je pojištění úrazů s trvalými následky (invalidita). Plnění má formu 
finanční, jejíž výše závisí na stupni trvalé pracovní neschopnosti.  
Částka za lůžko a den v nemocnici je placena za počet dní, které byl 
postižený nucen strávit kvůli úrazu v nemocnici. Náklady na záchranu 
(např. v horách) jsou placeny za hledání a vyproštění/záchranu zraněného. 
 
Pojistné plnění € 25.000,- případ smrti (nad 18  
   let) 
 € 10.000,- případ smrti (méně  
   než 18 let) 
 € 55.000,-  plná invalidita  



 
 
 
 
 
strana 2 

 

   (odškodnění 87.500,-€) 
  
 € 5.000,- náklady na  
   záchranu/vyproštění  
   (např. v horách) 
 € 10,- částka na lůžko a den 

 
 
3) Nemocenské pojištění 
Pojišťovna uhradí po předložení zaplacených účtů (vyžaduje se 
originál) všechny náklady za ambulantní a stacionární ošetření během 
zahraničního pobytu pojištěného, pokud tyto nevyhnutelné náklady 
vzniknou kvůli akutnímu onemocnění. 
Připojištěn je také nevyhnutelný lékařský převoz, pokud lékařské ošetření 
v cizí zemi neodpovídá běžným standartům domácí země účastníka, stejně 
jako náklady spojené s přepravou v případě úmrtí. 
 
Upozornění: 
Nemoci (včetně chronických), které se u pojištěného vyskytovaly při 
zahájení cesty, nejsou pojištěny (příznaky onemocnění). 
Uhrazeny budou náklady spojené se zubním ošetřením, prokáželi se, že 
bolesti/problémy nevznikly již před cestou. 
 
Při vzniku pojistné škody dbejte: 
- účtenky musí být zaplaceny ihned po ošetření a pojišťovně zaslány  

originály k proplacení,  
- originál účtenky musí být vystaven na jméno pacienta, musí zde být 

 uvedna přesná diagnóza, 
- účtenky musí pojišťovna obdržet nejpozději do 3 měsíců od  

vystavení, 

- jakýkoli pobyt v nemocnici se musí pojišťovně  
nahlásit do 48 hodin!! 

 
7) Místní platnost pojištění 
Toto cestovní pojištění platí celosvětově s výjimkou válečných oblastí. 
 
9) Pojistné události  
Pojistné události je třeba bez prodlení nahlásit spolu s udáním čísla 
pojistné smlouvy (Anmeldenummer) a s přesným popisem jejich průběhu. 
Originály dokladů a účtů se zasílají pojišťovně Bernard-Assekuranz. Přitom 
je třeba uvést číslo konta a bankovní ústav, kam má být převedeno pojistné 
plnění (náhrada). V případě účtů od lékaře se bezpodmínečně vyžaduje 
uvedení diagnózy. Účty je třeba zaslat nejpozději do tří měsíců po ošetření. 
Smrtelné úrazy musí být oznámeny telegraficky. Regulaci pojistných 
událostí provádějí přímo pojišťovací společnosti, respektive společnost 
Bernhard-Assekuranz.  

 
10) Ceny připojištění na osobu a den  
Do 35. let - standard (pojištění zákonné odpovědnosti, úrazové 
a nemocenské pojištění) 0,43 €. 
 
Do 65. let - standard (pojištění zákonné odpovědnosti, úrazové 
a nemocenské pojištění) 0,68 €. 
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Od 66. let - standard (pojištění zákonné odpovědnosti, úrazové 
a nemocenské pojištění) 0,68 €. 
 
 
Body 4 (pojištění zavazadel), 5 (pojištění právní ochrany), 6 (pojištění při 
vzniku storno poplatků vzniklých při zrušení cesty/pobytu) se nevztahují na 
pojištění účastníků vzdělávacích akcí Tandemu (viz. německý originál 
informačního letáku). 
 
 

Pokud nastane pojistná událost - informujte 
neprodleně pojišťovnu Bernhard-Assekuranz!! 
 
 
Se všemi dotazy a hlášeními škod se obracejte na adresu: 
Bernard Assekuranz 
Internationale Versicherungsmakler GmbH 
Tel.: 0049/8 104/89 1616 
Fax: 0049/8 104/89 1716 
Internet: www.bernhard-assekuranz.com 
E-Mail: reise@bernhard-assekuranz.com 
Mühlweg 2B, Sauerlach/München, D-82054 
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