ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí
ZPP-PO PP 1/15
Článek 1
Úvodní ustanovení
Obecné zásady pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí,
které sjednává Allianz pojišťovna, a.s., jsou stanoveny ve Všeobecných
pojistných podmínkách pojištění profesní odpovědnosti VPP-PO 1/15
(dále jen „VPP“). Tyto Zvláštní pojistné podmínky pojištění profesní
odpovědnosti právnických profesí (dále jen „ZPP“) doplňují ustanovení
VPP a jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
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Článek 2
Základní rozsah pojištění
Z pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí má pojištěný
právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil
poškozenému škodu nebo újmu v rozsahu a ve výši určenými
zákonem nebo ujednanými v pojistné smlouvě, vznikla-li
pojištěnému povinnost k náhradě v souvislosti s výkonem advokacie
(v rozsahu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů).
V souladu s VPP čl. 5 odst. 5. má pojištěný právo, aby za něho
pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému rovněž
jinou újmu na jmění, která nevyplývá z ublížení na zdraví, z usmrcení
nebo ze skutečné škody na věci (tzv. čistou finanční škodu).
Odchylně od VPP čl. 10, odst. 2. písm. a) se pojištění vztahuje i na
povinnost pojištěného k náhradě jiné újmy na jmění vyplývající z
pokut, penále a správních sankcí (dále jen „sankce“) uložených nebo
uplatňovaných orgány státní správy, pokud byly uloženy subjektu,
kterému pojištěný na základě písemné smlouvy poskytuje odborné
služby v rozsahu svého oprávnění, v souvislosti s poskytováním
těchto služeb. Pro případ, že uložení sankcí je v přímé souvislosti
s vědomým nedbalostním nebo úmyslným porušením povinností
subjektu, kterému byly sankce uloženy, pojistitel plnění neposkytne.
Na případy, kdy o povinnosti pojištěného k náhradě takové újmy
pravomocně rozhodne soud a k této újmě nedojde v důsledku
úmyslného protiprávního jednání pojištěného, nebude však tato
výluka uplatněna. Pojištění se však nevztahuje na náhradu
jakýchkoliv sankcí, které byly uloženy pojištěnému.
Pojištění se vztahuje na výkon advokacie podle českého práva,
mezinárodního práva, práva Evropské Unie a Evropských
společenství.
Pojištění se vztahuje i na případ vzniku závazku k náhradě škody
nebo újmy, k jehož splnění je advokát vykonávající advokacii ve
sdružení podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu
solidární odpovědnosti.
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody
nebo újmy způsobené osobami, kterými se dal pojištěný v rámci
svého oprávnění a podle platných právních předpisů zastupovat,
pokud povinnost k náhradě škody nebo újmy vznikla pojištěnému.
Ujednává se, že pojištění se vztahuje rovněž na povinnost
pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené v souvislosti
s prováděním advokátní úschovy na základě smlouvy s klientem o
správě majetku (v souladu s par. 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o
advokacii) nebo na základě smlouvy o úschově (v souladu s par.
2402 – 2429 zákona), a to v následujícím rozsahu a při splnění
následujících podmínek:
Právo na pojistné plnění vznikne pouze v případě, že pojištěný
postupuje v souladu s platnými stavovskými předpisy.

b) Škody na dokladech, listinách a datových nosičích převzatých do
úschovy uhradí pojistitel v souladu s VPP čl. 6 odst. 11.
c) Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na škodu nebo újmu
způsobenou ztrátou peněz v hotovosti, akcií, směnek, šeků a jiných
cenných papírů a prostředků platebního styku převzatých do
advokátní úschovy.
d) Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu nebo újmu způsobenou
na penězích převzatých do advokátní úschovy, která vznikla
z důvodu chybného odborného úkonu nebo chybného
administrativního úkonu při bezhotovostním platebním styku, pokud
za tuto škodu nebo újmu neodpovídá peněžní ústav. Pokud má tato
škoda nebo újma charakter ušlého úroku, který by poškozený
prokazatelně realizoval v případě uložení peněz na jeho účtu, nebo
charakter ušlého zisku, pokud poškozený tyto prostředky
prokazatelně hodlal použít jinak, vznikne právo na pojistné plnění
pouze v případě, že povinnost pojištěného k náhradě škody nebo
újmy a její výše byla stanovena pravomocným rozhodnutí soudu.
e) Škody na movitých věcech převzatých do úschovy (kromě peněz v
hotovosti, akcií, směnek, šeků a jiných cenných papírů a prostředků
platebního styku, dokladů, listin a datových nosičů) uhradí pojistitel
v souladu s VPP čl. 6 odst. 9.
f) Pojištění se nevztahuje na škodu a újmu způsobenou zpronevěrou.
Článek 3
Rozšíření pojištění
Pouze pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy a nákladů uvedených
v čl. 21 VPP souvisejících s
a) poskytováním právních služeb v oblasti právního řádu jiného státu
než České republiky,
b) činností usazeného evropského advokáta nebo činností hostujícího
evropského advokáta,
c) poskytováním právních služeb v oblasti směnečného práva,
d) činností likvidátora,
e) činností insolvenčního správce.
Článek 4
Výluky z pojištění
Kromě výluk uvedených v čl. 10 VPP se pojištění dále nevztahuje na
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy a nákladů uvedených
v čl. 21 VPP, jedná-li se o škodu nebo újmu, bez ohledu na spolupůsobící
příčiny, přímo či nepřímo způsobenou nebo zvýšenou:
a) v souvislosti s finančním a ekonomickým poradenstvím,
b) v souvislosti s tím, že se jakákoliv osoba řídila radami, doporučeními
a pokyny danými pojištěným k investování finančních prostředků, při
finančních transakcích spekulativního charakteru, neúspěchu při
investování nebo nedostatečném výkonu investice nebo jakékoliv
změny tržní hodnoty investice,
c) v souvislosti s informacemi, které nebyly poskytnuty prokazatelně.
Článek 5
Platnost pojistných podmínek
Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne1.9.2015

