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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i výroby a odpovědnosti
za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

✔ Nemovitý majetek (budovy včetně
příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti
a příslušenství vybudované na cizí budově)
✔ movitý majetek (zásoby, vlastní movité
zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí
předměty převzaté, cenné předměty a finanční
prostředky, věci umělecké, historické nebo
sběratelské hodnoty, dokumentace)

✘ pozemky, rostliny, porosty, povrchové

a škody na něm způsobené
✔ živelní událostí,
včetně připojištění na atmosférické srážky,
vodné-stočné, nepřímý úder blesku, únik vody
z akvária
✔ odcizením
✔ vandalismem, včetně sprejerů
✔ poškozením, rozbitím skla
✔ loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
✔ poškozením, odcizením věcí během silniční
dopravy
✔ poškozením, zničením stroje
✔ poškozením, zničením elektronického zařízení
✔ přerušením provozu.
✔ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou
jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně
újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce
po předání a následné finanční škody
s připojištěním
• nemajetkové újmy
• škody na cizí věci převzaté nebo užívané
• škody způsobené provozem pracovního
stroje
• nákladů zdravotní pojišťovny.
Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě.
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a podzemní vody, ložiska nerostů
plavidla, letadla, kolejová vozidla
vzorky, názorné modely, prototypy
zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž
jsou uloženy
válečné události, stávky, teroristické akty
včetně chemických nebo biologických
kontaminací
zásah státní moci nebo veřejné správy
působení jaderné energie
na škodu způsobenou úmyslně pojištěným,
pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou
osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
! maximální výše pojistného plnění pro movitý

!
!
!
!

a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou
hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem
pojistného plnění)
maximální výše pojistného plnění pro pojištění
odpovědnosti za újmu je dána sjednaným
limitem pojistného plnění
pojištěný se podílí na pojistném plnění
dohodnutou spoluúčastí
škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu
10 dnů od sjednání pojištění
snížení pojistného plnění při nedodržení
způsobu zabezpečení věcí při krádeži

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte
v platné pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✔ Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
✔ Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištění
• Česká republika
• Česká republika a sousední státy
• Evropa
• celý svět vyjma USA a Kanady.

Jaké mám povinnosti?

–
–
–
–

Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
Neodkladně nahlásit škodu pojištovně.
Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li
v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem –
SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme
uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách
www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě
jako konec pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí doručenou
do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného
období
do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční
výpovědní doby.
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