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Produkt:

Pojištění majetku podnikatelů

Informační dokument o pojistném produktu poskytuje stručný přehled o základních vlastnostech a podmínkách pojištění, přičemž
kompletní informace před uzavřením pojistné smlouvy a smluvní informace o produktu pro zákazníka jsou uvedeny v dalších
dokumentech.
O jaký typ pojištění jde?
Pojištění majetku podnikatelů slouží k pojištění škod na majetku způsobených pojistným nebezpečím specifikovaným v pojistné smlouvě.
Co je předmětem pojištění?
Předmětem pojištění jsou movité věci i nemovitosti,
soubory či výběry věcí blíže specifikované
v pojistné smlouvě. Předmět pojištění může být jak
ve vlastnictví pojištěného, tak i, za podmínek
stanovených
ve
Všeobecných
pojistných
podmínkách, ve vlastnictví třetí osoby.
Toto pojištění kryje škody na majetku podnikatele
způsobené
základním živelním pojištěním obsahujícím:
náraz nebo zřícení létajícího tělesa s posádkou,
náraz nebo zřícení létajícího tělesa bez posádky,
požár, přímý úder blesku, výbuch
rozšířeným živelním pojištěním obsahujícím:
aerodynamický třesk, kouř, krupobití, lavinu, náraz
vozidla řízeného pojištěným, náraz vozidla
řízeného jinou osobou než pojištěným, pád stromů
/ stožárů / jiných předmětů, vichřice, tíha sněhu
nebo námrazy, výbuch sopky, sesuv půdy / zřícení
skal nebo zeminy
povodní nebo záplavou
zemětřesením
vodovodní škodou, tj škodou způsobenou
nečekaným a náhlým únikem vody, páry nebo
kapaliny z vodovodního zařízení
přerušením provozu, které nastalo v důsledku
škody na majetku způsobené výše uvedenými
pojistnými nebezpečími
rozbitím skla
krádeží a / nebo loupeží
přerušením provozu, které nastalo v důsledku
odcizení majetku
vandalismem
poškozením nebo zničením strojního zařízení nebo
elektronického zařízení
přerušením provozu, které nastalo v důsledku
poškození nebo zničení strojního zařízení nebo
elektronického zařízení
poškozením,
zničením
nebo
odcizením
přepravovaného nákladu
Pojistná částka nebo limit pojistného plnění pro
jednotlivé položky předmětu odpovídají hodnotě těchto
položek určené pojistníkem. Informace o výši pojistných
částek a limitech pojistného plnění pro jednotlivé
položky naleznete v pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
Všeobecné výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na pojištěných
věcech a náklady jakéhokoliv druhu způsobené v příčinné
souvislosti s / se:
teroristickým činem,
válečnou událostí, aktem zahraničního nepřátelství,
občanskou válkou,
vyhlášením výjimečného stavu, revolucí, povstáním,
vzpourou, státním převratem, vojenským převratem,
zabavením, zabráním pro vojenské účely,
demonstrací, vnitřními nepokoji, stávkou, výlukou,
represivními zásahy státních orgánů nebo veřejné
správy,
působením jaderné energie, jaderným zářením
jakéhokoliv druhu, radioaktivní kontaminací nebo
znečištěním,
úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím
pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby jednající na
jejich podnět nebo pokyn,
znečištěním, kontaminací včetně prosakování,
zamořením půdy, vod včetně podzemních vod,
ovzduší, resp. životního prostředí.
Úplný seznam všeobecných výluk z pojistné ochrany je
uveden v čl.4 Všeobecných pojistných podmínek pro
pojištění majetku.
Další vybrané výluky z pojištění mohou být stanoveny ve
zvláštních a doplňkových pojistných podmínkách.

Týkají se krytí nějaká omezení?
pojistitel má právo snížit pojistné plnění za vědomé
porušení povinností stanovených v pojistných
podmínkách a pojistné smlouvě, pokud to mělo
podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na
zvětšení rozsahu jejích následků
pojistitel je oprávněn zamítnout pojistné plnění v
případě
porušení
povinností
uvedených
ve Všeobecných pojistných podmínkách, Zvláštních
pojistných podmínkách vztahujícím se k pojištění nebo
pojistné smlouvě, pokud takové porušení povinnosti
mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo
rozsah jejích následků, anebo pokud pojištěný uvede
pojistitele v omyl v okolnostech týkajících se vzniku

nároku na pojistné plnění a / nebo výše pojistného
plnění
pojištění se nevztahuje na věci nebo škody vyloučené
z pojištění ve Všeobecných pojistných podmínkách,
Zvláštních pojistných podmínkách nebo pojistné
smlouvě
pokud je stanoven limit pojistného plnění nebo
pojistná částka, výše pojistného plnění je omezena
výší stanoveného limitu pojistného plnění či výší
pojistné částky
každé pojistné plnění je sníženo o hodnotu zbytků
pojištěné věci a o spoluúčast, jejíž výše je uvedena
v pojistné smlouvě

Kde se na mě vztahuje krytí?
pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění se vztahuje na pojištěné věci jen tehdy, pokud ke škodě na věci
došlo na místě, které je uvedeno v pojistné smlouvě jako místo pojištění, které může být vymezeno adresou, parcelním
číslem nebo územním rozsahem.
v případě vybraných předmětů pojištění je místem pojištění území České republiky, pokud není v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.

Jaké mám povinnosti?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

platit pojistné ve stanovené výši k termínu jeho splatnosti,
bezodkladně oznámit vznik škody pojistiteli a toto hlášení doložit nejpozději do 5 dnů v písemné formě,
odpovídat úplně a pravdivě na všechny písemné dotazy pojistitele, včetně e-mailové komunikace a doplňování
dotazníků, které se týkají sjednávaného pojištění,
umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do pojištěných objektů a areálů a umožnit jim tím posoudit pojistné
riziko, prozkoumat funkčnost a činnost zařízení sloužících k ochraně majetku; dále předložit pojistiteli nebo jím
pověřeným osobám k nahlédnutí projektovou, požární, protipovodňovou, účetní a jinou obdobnou dokumentaci,
neprodleně písemně oznámit pojistiteli jakoukoliv změnu v náležitostech, které byly podkladem pro uzavření pojistné
smlouvy, a to zejména změny v provozní činnosti pojištěného, druhu a rozsahu pojistného rizika, pojistné hodnoty
pojištěného majetku, místa pojištění, zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku,
udržovat pojištěný majetek v dobrém technickém stavu, dodržovat ustanovení technických norem a předpisů, obecně
závazných právních předpisů, všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek vztahujících se
ke sjednanému pojištění, doplňkových pojistných podmínek a pojistné smlouvy,
dbát na to, aby pojistná událost nenastala, a provádět přiměřená opatření k jejímu odvrácení,
provádět vhodná opatření ke zmírnění následků škody a vyžádat si k tomu pokyny pojistitele a postupovat v souladu
s nimi,
neprodleně oznámit policii vznik škody, která nastala za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání trestného činu, a
umožnit pojistiteli přístup k vyšetřovacímu spisu policii.

Kdy a jak mám hradit pojistné?
•
•
•
•
•

Výše, termín a způsob úhrady pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je pojistné splatné prvním dnem pojistného období.
Pojistné je možno hradit ve splátkách, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.
Je-li pojištění sjednáno na dobu neurčitou, pojistné je stanoveno jako běžné a je splatné prvním dnem příslušného
pojistného období, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku pojištění, neníli v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Kdy začíná a končí krytí?
Pojištění vzniká:
•
prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy. Strany si mohou ujednat, že pojištění vznikne již dnem uzavření pojistné
smlouvy nebo k pozdějšímu datu.
Pojištění zaniká:
•
uplynutím pojistné doby, která je uvedena v pojistné smlouvě,
•
pokud pojistné za další pojistné období nebylo zaplaceno do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy pojistitele na jeho
zaplacení, pokud nebylo pojistné zaplaceno před doručením této výzvy. Výzva pojistitele musí obsahovat upozornění,
že pojištění zanikne v případě jeho nezaplacení, přičemž totéž platí, pokud byla zaplacena jen část pojistného,
•
zánikem pojištěného bez právního nástupce,
•
písemnou dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem,
•
zánikem pojistného zájmu (např. zánikem pojištěné věci), zánikem pojistného nebezpečí,
•
změnou v osobě vlastníka, změnou v užívání či ve správě pojištěné věci,
•
odstoupením od pojistné smlouvy v případech specifikovaných ve Všeobecných pojistných podmínkách,
•
odmítnutím pojistného plnění za podmínek uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu ukončit?
Pojistník má právo vypovědět pojistnou smlouvu písemnou výpovědí doručenou pojistiteli v následující případech:
•
ke konci pojistného období s tím, že výpověď musí být doručena nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období,
•
do dvou měsíců od data uzavření pojistné smlouvy s tím, že výpovědní doba je osmidenní,
•
do jednoho měsíce ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo jeho zamítnutí, přičemž výpovědní doba je osmidenní a
jejím uplynutím pojištění zanikne,
•
v ostatních případech stanovených pojistnou smlouvou nebo vyplývajících z právních předpisů.
Pojistník je rovněž oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, a to v případech stanovených pojistnou smlouvou a v dalších
případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

