
 

 

Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany č. 4054561

(dále jen „PS“)

Pojistitel:

D.A.S. Rechtsschutz AG,
se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko,
číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k,

provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím pobočky (organizační složka)

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR,
se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76832,

Adresa pro doručování: D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 - Michle

Pojistník:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo: Palackého náměstí 222/1, 68001 Boskovice, Česká republika
IČO: 62073109
Údaj o zápisu do OR/jiného rejstříku/jiné evidence:

Pojistníka zastupuje: ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ 
Tel.: ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
E-mail: ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Adresa pro doručování: shodná s adresou sídla

Pozor na následky neoznámení doručovací adresy uvedené v článku 19 PP/O/160501

Pojistitel a pojistník se dohodli na uzavření této pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany.

Sjednané pojištění

Právní ochrana pro školy a školská zařízení dle ZPP/SKO/160501 – základní rozsah
Pojištění právní ochrany pro školy a školská zařízení se vztahuje na ochranu a prosazování oprávněných právních
zájmů pojištěného souvisejících s činnostmi pojistníka v pozici školy či školského zařízení zřízené(ho) v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. 

Počet osob pro účely stanovení
pojistného

Počet všech zaměstnanců pojistníka se stanovenou týdenní
pracovní dobou 30 hodin a více

48

Počet všech ostatních zaměstnanců pojistníka, včetně osob
zaměstnaných na základě dohody o provedení práce a o pracovní
činnosti a osob na mateřské či rodičovské dovolené

2 x 0,5 = 1

Počet všech členů statutárního orgánu pojistníka 1
Osob celkem 50

Sporná částka pro případ nároků a sporů ze soukromého pojištění do 1 mil. Kč; tarifní roční pojistné 35 000 Kč. 

Tarifní roční pojistné za právní ochranu pro školy a školská zařízení celkem 35 000 Kč.

Na vybrané druhy pojištění se vztahuje rozšíření v podobě veřejných příslibů, dostupných na www.das.cz.
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