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Majetkové pojištění průmyslu a podnikatelů 
Informační leták k pojistným produktům 
 

Společnost:  HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko,             Produkt: Pojištění majetku a přerušení          
                       jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka       provozu  

 

 

 

 

Tento informační produktový leták poskytuje stručný přehled. Není tudíž úplný. Úplné informace naleznete v dokumentech o pojištění (nabídka 
pojištění, pojistná smlouva a pojistné podmínky). Podrobné informace získáte ve všech uvedených dokumentech. 

 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění majetku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojistitelná jsou tato rizika: 

1. Allrisk: 

Pojištěny jsou škody na majetku. O majetkovou 
škody se jedná v případě, kdy jsou pojištěné věci 
nepředvídaně zničeny nebo poškozeny, 
respektive ztraceny v důsledku krádeže 
vloupáním, loupeže, vandalismu nebo 
v souvislosti s nepředvídaným zničením nebo 
poškozením.  
 
Za zničení nebo poškození se považuje 
negativní změna podstaty věci. O zničení nebo 
poškození se nejedná, pokud užitná hodnota 
věci evidentně není negativně ovlivněna. 
Ztracená je věc tehdy, jestliže pojistník ztratil 
bezprostřední vlastnictví k pojištěné věci a 
v průběhu času nebo z jiných důvodů je 
nepravděpodobné, že by vlastnictví v dohledné 
době získal zpět. 
 
Nepředvídané jsou škody, které pojistník ani 
včas nepředvídal ani s odbornými vlastnostmi 
potřebnými pro vykonávanou činnost v podniku 
předvídat nemohl. Hrubá nedbalost a úmysl 
jdou k jeho tíži. 
 
2. Vyjmenovaná rizika 
 
 požár, úder blesku, výbuch, zřícení letadla 
 vnitřní nepokoje, zlovolné poškození, 

stávka nebo výluka, 
 náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk, 

pád stromů, stožárů a jiných předmětů, 
 voda unikající ze sprinklerových hasicích 

zařízení, 
 voda unikající z vodovodních zařízení,, 
 vichřice, krupobití, 
 krádež vloupáním, loupež, vandalismus, 
 rozbití skla, 
 záplava/povodeň, 
 zemětřesení, 
 pokles nebo sesuv půdy, 
 tíha sněhu nebo lavina, 
 výbuch sopky, 
 nejmenovaná pojistná nebezpečí. 
 
Přerušení provozu: 

Pokud je provoz podniku v důsledku některé 
výše uvedené majetkové škody (Allrisk nebo 
vyjmenovaná rizika) omezen nebo přerušen, 
budou nahrazeny z toho plynoucí škody 
z přerušení provozu.  

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
Škody: 
 v důsledku válečných událostí všeho druhu, s vyhlášením války i bez 

vyhlášení války, včetně všech násilných jednání států a všech násilných 
jednání politických a teroristických organizací; 

 nařízením úřední moci, zejména vyvlastnění, zabavení nebo konfiskace 
státními orgány; 

 v důsledku hrubé nedbalosti pojistníka; 
 způsobené jadernou energií a radioaktivním zářením; 
 v důsledku záplavy mimo místa pojištění a v důsledku přívalových 

dešťů; 
 na věcech nacházejících se na volném prostranství; 
 na zboží a zásobách v důsledku výpadku nebo nesprávné funkce 

klimatizačních, topných nebo chladicích zařízení; 
 na nedokončených budovách, na stavbách a montážních dílech za něž 

je odpovědná třetí osoba; popírá-li třetí osoba svůj vliv nebo nelze-li 
nárok na náhradu škody realizovat, nahradí škodu HDI, je-li povinnost 
škody dána se zásahem do práv vůči třetí osobě; 

 v důsledku zpracování nebo opracování nebo opravy na zboží nebo 
zásobách nacházejících se ve zpracování, opracování nebo opravě; 

 na pojištěných věcech při jejich přepravě , montáži a demontáži; 
 na zboží nebo zásobách v důsledku přerušení dodávky vody, plynu, 

elektrického proudu nebo jiných energií; 
 v důsledku opotřebení (i předčasného), koroze, eroze, úbytku, 

nadměrného usazování vodního kamene, bahna nebo jiných usazenin; 
 v důsledku praskání, poklesu, smrštění nebo roztažení budov a jejich 

částí včetně zpevněných dvorů a chodníků a ulic, poklesů půdy 
v důsledku povrchové nebo podzemní důlní činnosti; 

 v důsledku zkažení nebo expirace, hmyzu všeho druhu, bakterií, virů, 
napadení houbami, znečištění, zamoření, vlhkosti, sucha, výkyvů 
teploty, úbytku hmotnosti, změny barvy chuti, vůně, struktury, vzhledu 
nebo škody způsobené plísněmi; 

 v důsledku jakékoli nepoužitelnosti, ztráty nebo změny uložených 
informací (data nebo software) bez současného poškození nosiče dat; 

 v důsledku genové manipulace, mutace nebo jiných změn genů; 
 v důsledku inventurního manka, podvodu, zpronevěry, zanedbání 

péče, vydírání, neobjasněných ztrát; 
 v důsledku prosté krádeže a ztráty; 
 v důsledku klimatických a ekologických vlivů; 
 na elektrických, elektronických zařízeních, na strojích, strojních 

zařízeních a přístrojích, zařízeních pro elektronické zpracování a 
ukládání dat bez vnějšího působení nebo chybnou obsluhou, údržbou, 
přestavbou, opravou nebo renovací, nebo selháním měřících, 
regulačních či bezpečnostních zařízení nebo opotřebením; 

 ožehnutím nezapříčiněným požárem, vystavením pojištěné věci 
užitkovému ohni nebo teplu; podtlakem nebo implozí; výbuchem 
ve spalovacím prostoru motoru; cílenou explozí při trhacích a 
pyrotechnických pracích; vzniklou na přepínacích zařízeních v důsledku 
tlaku plynů; 

 na elektrických, elektronických nebo komunikačních zařízeních úderem 
blesku bez viditelných destrukčních účinků (nepřímým úderem blesku), 
přepětím nebo zkratem; 

 povodní, kterou je s ohledem na poměry v místě pojištění třeba 
předvídat; za předvídatelnou se považuje povodeň, ke které dle 
statistických údajů dojde častěji než jednou za deset let;  
 
 

 

  

Co je předmětem pojištění? Co není pojištěno? 
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 Pojištění platí na pozemku, který je v pojistné smlouvě uveden jako místo pojištění. 
 

Územní rozsah pojištění 

    
 
Pojistné se platí obvykle ročně a předem. Smluvně je možno sjednat čtvrtletní nebo měsíční placení. 

 

   
 

Výpověď pojistné smlouvy je možná dle platných zákonných ustanovení a ujednání všeobecných pojistných podmínek. 
 

 

 Máte povinnost HDI úplně a pravdivě před uzavřením pojistné smlouvy a během její platnosti informovat o existujících rizicích. 
 Pojištěné riziko po uzavření smlouvy nebudete podstatně zvětšovat ani rozšiřovat a nepovolíte, aby tak činily jiné osoby. Pokud 

přesto dojde k navýšení rizika, ohlásíte tuto skutečnost HDI. 
 Pokud jsou prostory nepoužívané déle než tři dny, uzavřete všechny přívody vody a předejdete škodám způsobeným mrazem. 
 Osoba, která pojištěné prostory opouští poslední – byť na krátkou dobu – zavře všechny dveře, okna a jiné přístupy, zamkne a 

zajistí je, jak je uvedeno ve smlouvě. 
 Jakmile zjistíte vznik škody, učiňte všechna opatření, abyste zabránili zvětšení škody, a nahlaste škodu do tří dnů HDI. Škody jako 

požár, výbuch nebo vloupání nahlaste bezpečnostním orgánům. 
 Při zjišťování výše škody a jejích následků odpovězte pravdivě na všechny dotazy bezpečnostních orgánů a HDI. Originály účtů a 

existující fotografie poskytněte HDI. 
 

  
 

 

Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak mám uhradit pojistné? 

Existují nějaká omezení pojistného krytí? 

 Jak mohu pojistnou smlouvu vypovědět? 

 

    
 
Počátek pojistné ochrany je uveden v pojistné smlouvě. Předpokladem existence pojistné ochrany je včasná a úplná úhrada prvního 
pojistného.  
 
V případě sjednání smlouvy na dobu kratší jednoho roku končí pojistná ochrana ve sjednaném okamžiku, aniž by bylo zapotřebí výpovědi. 
 
V případě sjednání smlouvy na dobu jednoho roku a více se smlouva automaticky prodlužuje o další rok, pokud nebyla z Vaší nebo z naší 
strany vypovězena. 
 
Neuhrazené pojistné může mít za následek výpověď pojistné smlouvy nebo ztrátu nároku na plnění. 

 

Kdy začíná a končí pojistné krytí? 

  

! Pojistná ochrana zaniká, je omezena nebo vzniká možnost regresu, pokud byla škoda způsobena úmyslně.  

! U různých položek (například vyklizovací a demoliční náklady, peníze na hotovosti apod.) se stanovují limity plnění. 
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