Informace k úrazovému pojištění účastníků výuky plavání.
Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Asociací plaveckých škol ČR a pojišťovnou Kooperativa nabízíme
další produkt, určený speciálně pro členy APŠ. Jedná se o úrazové pojištění účastníků výuky plavání.
Pojištění se vztahuje na veškeré úrazy, ke kterým by došlo od vstupu do objektu bazénu, včetně vstupní
haly, šaten, sprch a toalet, až po vlastní výukový prostor. Totéž pochopitelně platí i pro úrazy při odchodu
z výuky plavání. Vztahuje se na celou dobu trvání výuky (zde jsme se dohodli na limitu 22 lekcí).

Aby bylo uzavírání pojištění pro vás co nejjednodušší, dohodl se tento postup:
-

Do jednoho týdne po zahájení konkrétní výuky zašlete J. Vopičkovi na adresu regena@volny.cz
jmenný seznam účastníků s údajem o době trvání výuky a počtu lekcí.

-

Vznik pojistné události hlásí oprávněná osoba bez zbytečného odkladu pojišťovně Kooperativa,
paní Ing. Adéle Haraštové - M: +420 735 745 572 T: +420 956 420 332, nebo mail:
aharastova@koop.cz; v nepřítomnosti paní Haraštové panu Bc. Janu Soukupovi - M: +420 603
488 402 T: +420 956 420 352, případně mail: jsoukup1@koop.cz. Zde také dostanete informace, jak
dále postupovat

-

Důležité je, aby bylo dítě v případě úrazu bez zbytečného odkladu ošetřeno lékařem a byla
vystavena první lékařská zpráva.

-

Příslušná plavecká škola písemně potvrdí, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti

Na základě vašich seznamů vám J. Boubínová v dohodnutém termínu vystaví fakturu za uzavřená pojištění
V letáku je uvedeno, že dostáváte na počet pojištěných mokrá vysvědčení zdarma. S ohledem na
skutečnost, že celá řada PŠ používá vlastní mokrá vysvědčení a tato nabídka by pro ně nebyla zajímavá,
dohodli jsme se, že jednotlivým PŠ bude účtováno úrazové pojištění snížené o cenu tohoto vysvědčení, tzn.
23,-Kč na osobu a kurz

Věříme, že této nabídky, která je určitým nadstandardem, využijete.

Hodně úspěchů a hlavně klidný vstup do nového školního roku vám jménem prezidia APŠ přeje

Vopička Jiří

