Úrazové pojištění členů ČSV
Jednou z výhod členství v Českém svazu včelařů, z.s. (ČSV) je pojištění členů pro případ úrazu s
trvalými následky nebo smrti při provozování včelařské činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. O této
skutečnosti čas od času informuji naše členy. Jednak abychom si toto pojištění připomenuli, jednak
aby se o něm dozvěděli noví členové.
Trocha historie:
Výhodu úrazového pojištění mají členové svazu již od r. 1965. Smluvním partnerem svazu tehdy byla
Československá pojišťovna. Pak se vznikem federace následovala Česká pojišťovna a nyní v
podmínkách po r. 1989 Česká pojišťovna, a.s.. Se změnou politických, ekonomických a
společenských podmínek během doby došlo k odpovídajícím změnám pojistné smlouvy, avšak
podstata pojištění, jeho základní podmínky, zůstaly. V současné době je v platnosti pojistná smlouva
č. 79995053-10 ze dne 20. 12. 2000, která nabyla účinnosti 1. 1. 2001 ve znění pozdějších dodatků.
Podmínky pojištění:
Pojištění se týká všech členů ČSV - fyzických osob, a dětí do 18 let věku včetně, které jsou
organizovány ve včelařských kroužcích mládeže. Pojištění se nevztahuje na rodinné příslušníky člena
ČSV, kteří mu při včelařské činnosti pomáhají, ale členy svazu nejsou.
Pojištění kryje jen úrazy, které člen utrpí při výkonu včelařských prací – sbírání roje, práci se včelami,
řezání a hoblování přířezů, úlů, převážení včelstev apod. Dále pojištění kryje i úrazy, které se stanou
při cestě na stanoviště včelstev, při cestě na členskou schůzi, včelařskou přednášku, výstavu, školení,
léčení včelstev a další úrazy, ke kterým dojde v souvislosti se včelařskou činností. Pojištění je
sjednáno i pro případy následků působení imunotoxických látek v případech, kdy po píchnutí včely
došlo k alergickému šoku a smrti pojištěného.
Pojistné:
ČSV platí každoročně pojistné, jehož výše se vypočítává podle počtu zazimovaných včelstev (0,40
Kč/včelstvo) a podle počtu dětí (7,60 Kč/dítě), které pracují ve včelařských kroužcích mládeže.
Budeme-li uvažovat o počtu včelstev cca 600 000 ks a počtu dětí cca 1 500, pohybuje se pojistné něco
přes 250 000 Kč ročně. Pojistná smlouva je zvláštní v tom, že pojistné se odvíjí nikoli od pojištěných
osob, ale od počtu včelstev, které byly členy svazu zazimovány v roce předcházejícím termínu platby
pojistného. Logika věci spočívá v tom, že s počtem včelstev roste objem času stráveného včelařskou
činností, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vzniku úrazu.
Postup uplatnění pojistné události:
Utrpí-li člen svazu úraz, který podle ošetřujícího lékaře zanechá trvalé následky, vyplní tiskopis
„Oznámení pojistné události – trvalé následky úrazu“. V případě smrti vyplní tiskopis „Oznámení
pojistné události - úmrtí pojištěného“ žadatel - pozůstalý. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na každé
pobočce České pojišťovny, a.s., na webových stránkách pojišťovny www.ceskapojistovna.cz a též na
našem webu www.vcelarstvi.cz . Poškozený člen, případně pozůstalý, musí též doložit potvrzení své
základní organizace (viz „Potvrzení“ níže), ve kterém musí být uvedeno, že poškozený člen byl v době
pojistné události členem svazu nebo kroužku, že k úrazu došlo v souvislosti se včelařskou činností,
na kterou se vztahuje pojištění podle pojistné smlouvy, konkrétně musí tuto činnost popsat. V případě
úrazu člena včelařského kroužku k potvrzení ZO připojí svůj podpis vedoucí příslušného
včelařského kroužku. Vyplněné formuláře k úrazu zašle člen sekretariátu RV ČSV, Křemencova 8, 115
24 Praha 1. Pokud by některý člen svazu měl svou vlastní úrazovou pojistku, může nároky z ní uplatnit
na stejném tiskopise pojišťovny tak, že v záhlaví vedle čísla pojistné smlouvy ČSV uvede i číslo své
pojistné smlouvy. Pokladní doklad o zaplacení poplatku lékaři za vyplnění formuláře si uschovejte a

přiložte k tiskopisu „Oznámení pojistné události“. Pojišťovna jej může proplatit.
Evidence pojistných událostí:
Sekretariát ČSV vede evidenci škodních případů, provádí prvotní kontrolu dokladů a odesílá je
pojišťovně k vyřízení. Oznámení pojistných událostí, které jsou zaslány pojišťovně, aniž by byly
zaevidovány a potvrzeny příslušnou základní organizací a pracovníkem sekretariátu RV ČSV,
pojišťovna vrátí k doplnění. Sekretariát RV ČSV vede evidenci případů úrazů od r. 1994. Příčinou
úrazů jsou většinou uříznuté nebo uhoblované články prstů při výrobě přířezů. Výjimkou nejsou
smrtelné úrazy většinou po pádu při sbírání roje, následkem bodnutí včelou, pádem stromu na
stanovišti. V jednom roce byly zaznamenány i tři smrtelné úrazy. Průměrně za rok je vyřizováno 20
případů.
Výše pojistného plnění:
Povinnost pojišťovny poskytovat pojistné plnění neukládá každý včelařský úraz, ale jak již bylo
napsáno jen ten, který buď zanechá trvalý následek, nebo způsobí smrt. Tím se okruh likvidovaných
pojistných událostí podstatně snižuje. V případě úmrtí člena vyplatí pojišťovna pozůstalým 50 000 Kč.
V případě, že úraz zanechá trvalé následky, obdrží poškozený příslušné procento z pojistné částky, tj.
z e 100 000 Kč. Výše tohoto procenta záleží na rozsahu trvalých následků. Za dobu nezbytného léčení
tělesného poškození úrazem u dětí a mládeže do 18 let, obdrží poškozený příslušné procento
z pojistné částky, tj. z 20 000 Kč.
Promlčení:
Práva na plnění z pojištění se promlčují nejpozději za 3 roky, promlčecí doba práva na pojistné plnění
počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. Pokud se týká možnosti stavení běhu promlčecí
doby lze j e j dosáhnout uplatněním příslušného práva u soudu. Pouhá výzva k zaplacení tedy
řádnému uplynutí promlčecí doby nezabrání.
Závěr:
Možná se zdá, že plnění z včelařské úrazové pojistné smlouvy jsou nízká, ale toto pojištění je třeba
chápat jako doplněk k pojištěním, které si uzavíráme na svou osobu sami, v jiných cenových relacích a
většinou tak, abychom byli zajištěni my a naše rodiny pro případ ztráty schopnosti pracovat.
Jestli si některý z našich členů po přečtení tohoto článku uvědomil, že v minulých 4 letech se mu stal
úraz, který splňuje podmínky pojistné smlouvy, která je předmětem tohoto článku, muže ještě své
nároky uplatnit.
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