Zasílání Přihlášek do pojištění – postup - rok 2016
Pojistná smlouva číslo 0013875833 ve věci pojištění odpovědnosti pořadatele akce a pojištění
účastníka akce uzavřená dne 14. 1. 2015 mezi AČR a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. Vienna
Insurance Group, a to prostřednictvím společnosti RENOMIA a. s., byla dne 29. 12. 2015 prodloužena
dodatkem na období do 31. 12. 2016.
Veškeré informace o této Pojistné smlouvě a jejích přílohách jsou uvedeny na webových stránkách
AČR.
Přihláška do pojištění je obdobná jako v roce 2015 a umožňuje pořadateli vypočítat si pro svou
potřebu zálohové pojistné, které je dle Pojistné smlouvy a příslušných sportovních řádů, povinen
zaplatit společnosti RENOMIA, a. s. Zálohové pojištění se vypočítá na samostatném listu (automobily,
motocykly, motokáry).
Formulář Přihlášky do pojištění je k dispozici na webových stránkách AČR v sekci Pojištění.
Platba zálohového pojistného bude probíhat stejně jako v minulých letech, to je na základě zálohové
faktury vystavené společností RENOMIA, a. s.
Pořadatelé, kteří budou chtít v roce 2016 pojistit akci, kterou pořádají, musí splnit níže uvedené
podmínky a AČR doručit „Přihlášku do pojištění“.
Správně vyplněné Přihlášky do pojištění musí být AČR doručeny nejpozději do 31. 3. 2016!
Pořadatelé musí splnit následující podmínky:
1. Pořadatel musí být pobočným spolkem AČR nebo právnickou osobou, která je členem AČR dle
Stanov AČR (zejména kluby AČR)
2. Pro rok 2016 musí mít pořadatel zaplacen registrační poplatek AČR, to je 500,- Kč (týká se pouze
klubů) a členské příspěvky za minimálně 5 členů.
3. Pořadatel musí být zapsán v příslušném kalendáři AČR (FAS AČR, FMS AČR, federace, asociace
nebo svazu AČR). Akce nezapsané v kalendáři se budou posuzovat individuálně a podléhají
schválení AČR.
4. Pořadatel musí doručit správně vyplněnou Přihlášku do pojištění do AČR, Opletalova 1337/29,
Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, Michaela Gemma Mašková, nejpozději do 31. 3. 2016.
V případě, že nebudou výše stanovené podmínky splněny, nebude Autoklubem ČR přihláška přijata a
pořadatel je povinen si pojištění sjednat individuálně!
Formulář Přihlášky do pojištění je uveden v příloze a musí být vyplněn na každou sportovní akci
zvlášť. Přihláška do pojištění musí být doručena v originále a nelze ji odesílat faxem či e-mailem.
Vyplněno musí být také IČO, příp. DIČ, bankovní spojení a číslo účtu.

V Přihlášce do pojištění musí být vyplněno zejména:
-

název a sídlo subjektu AČR dle registrace nebo evidence v AČR v souladu se Stanovami AČR
(správný název dle registrační karty, neuvádějte zkrácené názvy),

-

registrační nebo evidenční číslo subjektu AČR,

-

kontakt na subjekt AČR (telefonní spojení, e-mail, příp. i fax),

-

zastoupení subjektu – statutární orgán subjektu (předseda výboru)

-

IČO, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu

-

název, místo a datum konání akce,

-

druh sportovní akce (je nutné zaškrtnout nebo doplnit),

-

předpokládaný počet účastníků,

-

místo a datum podpisu a podpis statutárního orgánu klubu

V případě, že Přihláška do pojištění bude neúplná, případně nesprávně vyplněná, nebude akce
pojištěna. Věnujte proto jejímu vyplnění odpovídající pozornost. Dále nebudou pojištěny akce klubů
AČR, které nezaplatily příslušný registrační poplatek AČR a členské příspěvky.
Změny v přihlášené akci do pojištění
V případě změny v již přihlášené akci do pojištění (název, místo, datum konání akce, změna
pořadatele atd.) je pořadatel povinen toto písemně nahlásit AČR, a to nejpozději 14 dnů před
konáním této již přihlášené akce.
Současně musí pořadatel zaslat AČR novou Přihlášku do pojištění (pokud se s AČR nedohodne jinak),
a to nejpozději 14 dnů před konáním akce.
V případě zrušení již přihlášené akce do pojištění je pořadatel povinen písemně nahlásit zrušení akce
AČR, a to nejpozději 14 dnů před konáním této již přihlášené akce (v odůvodněných případech později
– akce byla zrušena z důvodu nepříznivého počasí atd.).
Pokud tak pořadatel neučiní ve stanoveném termínu, uhradí AČR pojistné ve výši 1.900,- Kč za tuto
akci.

Dodatečné pojištění pořadatelů
Pořadatelé, kteří nedoručili Přihlášku do pojištění pro své akce uvedené v příslušném kalendáři pro
rok 2016 v termínu do 31. 3. 2016 a mají zájem tyto akce dodatečně pojistit, musí doručit AČR
nejpozději 14 dnů před konáním akce Přihlášku do pojištění za podmínek výše uvedených a zaplatit
pojistné, to je částku ve výši 1.900,- Kč za jednu akci (s výjimkami dále specifikovanými), a to
následujícím způsobem:
1. Složenkou, na které bude uveden variabilní symbol 101 + čtyřmístné registrační číslo klubu (např.
klub s registračním číslem 56 doplní před své číslo dvě 00, takže variabilní symbol bude:1010056).
Pokud na složence není kolonka „Variabilní symbol“ uvádí se variabilní symbol v: „Zpráva pro
příjemce“. Kopii části složenky pošle pořadatel neprodleně AČR, nejlépe e-mailem na adresu
maskova@autoklub.cz.
2. Platbou v hotovosti v pokladně AČR

3. Převodem z účtu na účet. Číslo účtu AČR, vedeného u Komerční Banky Praha je 64531-011/0100.
Vždy musí být uveden variabilní symbol 101 + čtyřmístné registrační číslo klubu (např. klub
s registračním číslem 56 doplní před své číslo dvě 00, takže variabilní symbol bude:1010056).
Kopie výpisu z účtu pošle pořadatel neprodleně na AČR: Michaela Gemma Mašková, nejlépe
e-mailem na adresu maskova@autoklub.cz.
Od 1. 4. 2016 mohou být pojištěny bez uhrazení pojistného ve výši 1.900,- Kč pouze nové akce (nově
zapsané do příslušného kalendáře), případně včas nahlášené přeložené akce (s podmínkou, že zrušení
či přeložení původní již pojištěné akce bude včas nahlášeno).
Veškeré změny v pojištění akcí, případně dodatečné žádosti o pojištění akce, musí být doručeny AČR
nejpozději 14 dnů před plánovaným termínem konání akce.
Upozorňujeme všechny pořadatele, že uzavření Pojistné smlouvy je dobrovolnou službou AČR a proto
pořadatelům nevzniká na pojištění sportovních akcí právní nárok.
Michaela Gemma Mašková
Tel:

222 898 201

e-mail: maskova@autoklub.cz

