
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
pro podnikatele a právnické osoby
Informační dokument o pojistném produktu

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní informace o uvedeném pojistném produktu. Kompletní předsmluvní a smluvní informace 
o produktu najdete v Pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených (informační povinnost 
pojišťovny dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění). 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti či firmy a odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší 
podnikatelskou činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.   

Společnost: MAXIMA pojišťovna, a.s.              Produkt: MaxByznys
IČ: 61328464, Česká republika

Co je předmětem pojištění?
Pojištění majetku:
Předmětem pojištění jsou stavby, budovy, stavební 
součásti a příslušenství. Dále zásoby, vlastní věci 
movité, cizí věci užívané nebo převzaté, dokumentace, 
peníze, cennosti a cenné věci, příp. věci zvláštní 
umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty.

Mezi pojistná nebezpečí patří:
 Živelní nebezpečí (požár, výbuch, úder blesku, pád 

letadla, povodeň a záplava, vichřice a krupobití, 
sesuv půdy, zemětřesení, vodovodní škody a atd.)

 Odcizení
 Vandalismus vč. sprejerství
 Loupež přepravovaných peněz nebo cenností
 Poškození či rozbití skla
 Poškození nebo zničení stroje nebo elektronického 

zařízení
 Přerušení provozu z důvodu věcné škody
 Poškození nebo odcizení věci během silniční 

přepravy

Pojištění odpovědnosti v případě:
 Újmy na majetku a zdraví třetích osob  v souvislosti 

s podnikatelskou činností
 Újmy způsebené vadným výrobkem
 Újmy způsobené vadnou prací po předání 

Jaké je pojistné plnění?
Z pojištění se poskytuje náhrada nákladů na opravu 
nebo znovupořízení předmětu pojištění v důsledku 
jejich poškození, zničení nebo ztráty sjednanými 
pojistnými nebezpečími. 

Maximální výše pojistného plnění pro pojištění 
majetku je dána pojistnou hodnotou věci (pojistnou 
částkou nebo limitem plnění), v případě pojištění 
odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem 
plnění.

Upozornění: Přesný rozsah Vámi sjednaného 
pojištění je uveden ve Vaší pojistné 
smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
 Plavidla, letadla a kolejová vozidla.
 Pozemky, rostliny, porosty, ložiska nerostů, 

povrchové a podzemní vody.
 Válečné události, stávky, teroristické akty, 

chemické a biologické kontaminace.
 Zásah státní moci nebo veřejné správy.
 Působení jaderné energie.
 Škodu způsobenou úmyslně pojištěným, 

pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou 
osobou s podnětu některého z nich.

Pojišťovna dále není povinna vyplatit pojistné 
plnění v případě, kdy k pojistné události došlo: 

 Následkem nebo vlivem skutečnosti, kterou 
jste při sjednání pojištění zatajil/a, a tím jste 
porušil/a svou povinnost pravdivého a úplného 
zodpovězení dotazů pojišťovny. 

 V souvislosti s Vámi páchanou trestnou činností. 

Upozornění: Přesné znění výluk z Vámi 
sjednaného pojištění je uvedeno ve 
Vaší pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí? 
 Pojištěný se na pojistném plnění podílí 

dohodnutou spoluúčastí.
 Škody způsobené povodní, záplavou nebo vichřicí 

nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění 
(tzv. čekací doba).

 Při nedodržení způsobu zabezpečení věcí proti 
krádeži se pojistné plnění snižuje na limit, který 
dle pojistných podmínek odpovídá reálnému 
způsobu zabezpečení věcí.

  Náhrada újmy může být v některých případech 
omezena zákonem nebo smlouvou.

Upozornění:   Přesné znění omezení Vámi 
sjednaného pojištění je uvedeno ve 
Vaší pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě. Obvykle se jedná o adresu, na které se nachází 

provozovna nebo výrobní prostory pojištěného, kde se nacházejí pojištěné předměty.

 Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na území specifikovaného státu (např. Česká republika) nebo na  jinak 
specifikované území uvedené v pojistné smlouvě, např.

 o Česká republika a sousední státy
 o Evropa
 o Celý svět vyjma USA a Kanady

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti během trvání pojištění:

 plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i v době platnosti pojistné smlouvy,

 oznamovat pojišťovně všechny změny kontaktních údajů,

 včas a ve stanovené výši platit pojistné,

 dbát, aby škoda nenastala a učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.

Povinnosti v případě uplatnění nároku na pojistné plnění:

 pojistnou událost nahlásit bez zbytečného odkladu, 

 podat pravdivé informace o jejím vzniku a příčinách, 

 předložit veškeré požadované dokumenty a postupovat dle pokynů pojišťovny,

 odpovědět pojišťovně pravdivě a úplně na všechny dotazy týkající se pojištění.

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 převodem z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem) nebo poštovní poukázkou.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě a končí dnem, uvedeným v pojistné smlouvě jako 
konec pojištění. Ve smlouvě je možno dohodnout automatické prodloužení pojištění na další pojistný rok.

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. 


