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

Produkt:
Pojištění podnikatele a právnických osob
(pojištění majetku, pojištění obecné a profesní
odpovědnosti, vč. odpovědnosti poskytovatelů
zdravotních služeb)
Pojištění asistence

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete
v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění
(ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění majetku a odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby. Pojištění se sjednává jako ško dové.
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Pojištěny jsou zejména:
Vnitřně vzniklé mechanické poruchy
Pády a nárazy
Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost a nešikovnost
POJIŠTĚNÍ OBECNÉ A PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI
VČ. POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Újma na majetku a zdraví třetích osob
Újma způsobená vadným výrobkem
Újma vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo
nájmem nemovitosti
Náklady zdravotních pojišťoven a orgánů
nemocenského pojištění
Újma způsobená rozšířením nakažlivé choroby,
např. salmonelózy
Újma způsobená zvířetem
Nemajetková újma
V RÁMCI POJIŠTĚNÍ LZE SJEDNAT NAPŘÍKLAD
NÁSLEDUJÍCÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Stavby
Dřevostavby, stavby použité ke skladování sena nebo
slámy
Venkovní úpravy
Umělecká nebo historická díla, která jsou součástí či
příslušenstvím stavby
Fotovoltaické elektrárny
Movité stavby, přetlakové haly, stany
Movité věci
Státovky, bankovky, mince
Drahé kovy a předměty z nich vyrobené
Písemnosti, výkresy, plány, cenné papíry, ceniny
Věci zvláštní kulturní a historické hodnoty,
starožitnosti
Umělecké předměty, sbírky
Přerušení provozu
Strojní nebo elektronické přerušení provozu
v důsledku věcné škody na stroji nebo elektronickém
zařízení
Přerušení provozu v důsledku nařízení právním
předpisem nebo orgánem veřejné správy
Elektronická zařízení
Odcizení
Stroje
Odcizení
Živelní nebezpečí
Výměnné díly
Vnitřně vzniklé elektrické poruchy
POJIŠTĚNÍ OBECNÉ A PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI
VČ. POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Škody na věcech převzatých a užívaných
Čisté finanční škody, vč. pokut uložených klientovi
pojištěného (u profesní odpovědnosti v základním
rozsahu)
Škody na životním prostředí, ekologická újma
HIV u pojištění poskytovatelů zdravotních služeb
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Jaké mám povinnosti?
- Řádně a včas hradit pojistné
- Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány
jejich osobní údaje
- Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností (např. změnu jména,
příjmení, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
- Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího rozs ahu
a následků
- Oznámit bezodkladně pojistnou událost
- Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
- Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění
V případě pojištění odpovědnosti dále:
- Pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody či újmy, postupovat podle pokynů
pojišťovny
- Nesmím bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě
- Nesmím uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání

