Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika

Produkt: Domov VARIANT

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu, Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/15, Všeobecné pojistné
podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů - zvláštní část - UCZ/PMO/17, Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění trvalých následků
úrazu s progresivním plněním - zvláštní část Úrazová asistence „Kutil“- UCZ/U/TN/18 (dále jen „VPP“) a Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb k UNIQA
Domov VARIANT - PP-CZ-1705.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění Domov Variant s volitelným pojistným krytím představuje komplexní pojištění budovy či bytové jednotky, pojištění domácnosti, odpovědnosti, úrazu a
asistenčních služeb sjednané v rámci jedné pojistné smlouvy. Účelem tohoto pojištění je chránit Váš majetek před živelnými pohromami a ostatními nebezpečími,
které mohou nastat v důsledku neočekávaných situací.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?
Předmětem pojištění může být:
















Pojištění budov
tj. rodinných domů, bytů, družstevních bytů, rekreačních chat a
chalup, samostatných garáží a volitelných vedlejších staveb
pojistit lze proti požáru a dále volitelně proti živelným škodám,
přírodním katastrofám, vodovodním škodám, odcizení a dalším
nebezpečím jako např. náraz vozidla, rozbití skla a sanitárního
zařízení, přepětí, podpětí, poškození fasády živočichy, poškození
plotu zvěří nebo technické poruchy
Pojištění domácnosti
tj. zařízení domácnosti (v rodinném domě nebo chatě a chalupě,
v bytovém domě, v garáži) pojistit lze proti požáru a dále volitelně
proti živelným škodám, přírodním katastrofám, vodovodním
škodám, odcizení a dalším nebezpečím jako např. náraz vozidla,
rozbití skla a sanitárního zařízení, přepětí, podpětí, porucha
chladícího zařízení, únik vody z akvária
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci či újmu na zdraví, kterou
pojištěný způsobí provozem domácnosti nebo svou činností v
běžném občanském životě (včetně držení drobných domácích
zvířat) nebo která vyplývá z vlastnictví budovy
V rámci pojištění odpovědnosti lze volitelně připojistit
odpovědnost pronajímatele, odpovědnost držitele hospodářských
zvířat a odpovědnost vlastníka přechodně obydlené budovy
Pojištění úrazu „Kutil“ - pojištění trvalých následků úrazu
s progresivním plněním na pojistnou částku 1 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb
technická asistence, oprava domácných spotřebičů, právní
asistence, IT asistence,
V rámci pojištění asistence si lze připojistit domácí spotřebiče
včetně asistence, asistenci, jízdního kola a asistenci ke
kybernetickým rizikům














Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření
pojištění
Na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, stávek nebo jiných
občanských nepokojů, teroristických útoků, jadernou energií nebo
radioaktivním či jiným zářením
Na škody na budovách a vedlejších stavbách, které nejsou v dobrém
stavebně-technickém stavu (jsou poškozené, neudržované a pro svůj
účel nevyužívané)
V rámci pojištění budovy nejsou hrazeny škody na vestavěném nábytku
a kuchyňských linkách, tyto škody Vám uhradíme z pojištění domácnosti
Na škody vzniklé na zařízeních starších 10 let u pojištění zkratu a přepětí
nebo podpětí a pojištění technických poruch
Na škody vzniklé na motorových a nemotorových vozidlech, která
podléhají povinnosti evidence v registru silničních vozidel, na plavidlech
a lodních motorech (kromě plavidel do délky 5 metrů nebo plochy
2
plachet do 12 m nebo výkonu motoru do 4 kW) a na letadlech a
sportovních létacích zařízení
Na škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
Na škody způsobené mezi pojištěnými navzájem a na škody způsobené
příbuzným v řadě přímé
Na škody způsobené na zapůjčených nebo pronajatých cizích věcech
Na škody způsobené pod vlivem alkoholu

Kompletní seznam výluk a jejich znění je uveden v článku 4, 11, 23, 39
UCZ/PMO/17, v článku 9 UCZ/U/TN/18 a v článku 9, 6.3, 7.4, 8.2, 9.3, 11
PP-CZ-1705, příp. v pojistné smlouvě

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,
může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit

!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna
v přiměřené výši snížit pojistné plnění

!

Spoluúčast – pojišťovna hradí škodu, která převyšuje částku sjednané
spoluúčasti

EU 2243/1/E

Blíže specifikované limity plnění a jiná omezení jsou uvedeny zejména v
článku 14, 15, 26 až 33, 41 UCZ/PMO/17, v článku 7, 10, 11 UCZ/U/TN/18 a
v článku 4 a 10 PP-CZ-1705, příp. v pojistné smlouvě

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?







V rámci pojištění budovy a vedlejších staveb je místo pojištění vymezeno adresou, u bytů dále číslem bytové jednotky; v případě nemovitých
objektů bez čísla popisného je územní platnost dána katastrálním územím a číslem parcely
V rámci pojištění domácnosti je místo pojištění vymezeno adresou, u bytů dále číslem bytové jednotky; za místo pojištění se také považuje
příslušenství domácnosti a společné prostory. Věci krátkodobě odložené nebo uložené v zavazadlovém prostoru vozidla jsou pojištěny po celé Evropě;
územím Evropy pro potřeby pojištění domácnosti se rozumí geograficky vymezené území Evropy vyjma těchto států: Rusko, Ukrajina, Bělorusko,
Gruzie, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Albánie, Makedonie, Kosovo, Arménie, Ázerbájdžán a Kazachstán
V rámci pojištění odpovědnosti se pojistná ochrana vztahuje na škodné události, které nastaly v Evropě v geografickém smyslu, v mimoevropských
přímořských státech ve Středozemí a na Kanárských ostrovech
Asistence platí na adrese pojištění budovy nebo domácnosti
Pojištění úrazu platí na území celého světa

Jaké mám povinnosti?
–
–
–
–
–
–
–

Povinnosti pojistníka
Platit pojistné včas a ve sjednané výši
Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy
Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu
Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem
V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno
Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění

–
–
–
–
–

Povinnosti pojištěného
Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem)
Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost

Kompletní seznam povinností je uveden v článku 7 UCZ/15, v článku 3,16, 34, 42 UCZ/PMO/17, v článku 8 UCZ/U/TN/18 a v článku 8 PP-CZ-1705, příp.
v pojistné smlouvě

Kdy a jak provádět platby?
První platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak
Periodicita placení pojistného (jednorázově, čtvrtletně, pololetně, ročně) je uvedena v pojistné smlouvě
Způsob placení pojistného: inkasem z účtu, SIPO, trvalým příkazem, příkazem k úhradě, poštovní poukázkou

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění a končí dnem sjednaným jako konec pojištění

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká
Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které smlouva zaniká
Písemným odstoupením od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, bylo-li pojištění uzavřeno „na dálku“ (např. přes internet)

