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

Produkt:
Pojištění majetku a odpovědnosti

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete
v předsmluvních informacích, 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 firmy. Pojištění se sjednává jako škodové.

Co je předmětem pojištění?
MAJETEK
Pojištění hradí náklady na opravu nebo
znovupořízení budov, movitých věcí a zásob
v důsledku poškození, zničení nebo ztrátě
sjednanými pojistnými nebezpečími. Pojištění hradí
i vynaložené náklady v důsledku pojistné události.
BUDOVY A JINÉ STAVBY
Pojištění lze sjednat proti pojistným nebezpečím:
Požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla
Vichřice/krupobití, záplava/povodeň, zemětřesení,
sesuv půdy, lavina, tíha sněhu, pád stromů
Voda z vodovodních zařízení, včetně lomu
a zamrznutí
Náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk
Krádež vloupáním/loupež
Vandalismus, včetně poškození barvou
Rozbití skla, atmosférické srážky
Odcizení stavebních součástí
MOVITÉ VĚCI A ZÁSOBY
Pojištění lze sjednat proti stejným pojistným
nebezpečím jako u pojištění budov a jiných staveb,
s možným rozšířením o:
Přepravu movitých věcí
Přepravu peněz a cenností
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PŘERUŠENÍ PROVOZU
Pojištění finanční ztráty vzniklé v důsledku věcné
škody na pojištěném majetku, tj. ušlý zisk a stálé
náklady, ušlé nájemné a vícenáklady.
Pojistitelná jsou ta pojistná nebezpečí, která jsou
sjednána pro pojištění majetku

Na co se pojištění nevztahuje?
MAJETEK A ODPOVĚDNOST – obecné výluky
Škody v důsledku:
Války, občanská války, stávky, vzpoury, sabotáže
Jaderné reakce, jaderného záření, azbestu nebo
formaldehydu
Vad a nedostatků předmětu pojištění existujících
před počátkem pojištění
Úmyslného jednání pojistníka a pojištěného
BUDOVY A JINÉ STAVBY – hlavní výluky
Škody na nadzemních vedeních a podpůrných
konstrukcích ve vzdálenosti větší jak 300 m
od pojištěných budov
Škody na pozemcích včetně plodin, stromů a jiných
rostlin
MOVITÉ VĚCI A ZÁSOBY – hlavní výluky
Škody způsobené na zvířatech
PŘERUŠENÍ PROVOZU – hlavní výluky
Variabilní náklady, které nejsou v době přerušení
provozu vynakládány
Penále, pokuty, manka, náhrada újmy
Zisk a stálé náklady z kapitálových, spekulačních
či pozemkových obchodů, z prodeje majetku,
obchodů s nehmotným majetkem a z ostatních
finančních operací
STROJE a ELEKTRONIKA – hlavní výluky
Škody vzniklé korozí, erozí, abrazí, oxidací,
opotřebením, nedostatečným používáním
Škody vzniklé dlouhodobým biologickým,
chemickým, tepelným procesem, znečištěním,
poškrábáním
Škody vzniklé počítačovým virem
Škody z důvodu chyby v konstrukci, výpočtu, vady
materiálu
Škody na zvukových, obrazových nebo jiných
záznamech
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Co je předmětem pojištění?
Stroje
Pojištění strojů a strojních zařízení proti každé
nahodilé události, jejíž příčinou je pojistné
nebezpečí, které není v pojistných podmínkách
nebo v pojistné smlouvě vyloučeno.
Elektronika
Pojištění elektronických zařízení proti každé nahodilé
události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které
není v pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě vyloučeno.
odpovědnost
Pojištění se vztahuje pouze na povinnost
pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud
byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím
nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo
právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny
v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných
právních předpisů oprávněn.
Vždy jde o škodu nebo jinou újmu způsobenou
třetí osobě
Újma způsobená ublížením na zdraví, usmrcením
Újma na majetku
Finanční škoda, která vyplývá z uvedených újem
Náklady právního zastoupení
Újma způsobená vadným výrobkem
Újma vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo
nájmem nemovitosti
Čistě finanční škody
Náklady zdravotních pojišťoven a nemocenského
pojištění
Volitelná připojištění:
Majetek
• Obytné vozy, stavební boudy, stany, nafukovací haly
• Budovy a jiné stavby na vodních tocích, rybníky
• Škody způsobené nepřímým úderem blesku
• Movité věci umístěné na volném prostranství
• Škody způsobené terorismem
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odpovědnost
• Škody na věcech užívaných a převzatých
• Škody na věcech vnesených a odložených
v šatnách, restauracích a ubytovacích zařízeních
• Škody na životním prostředí
• Újmy nakažlivou chorobou, újmy způsobené zvířaty
• Nemajetková újma na přirozeném právu člověka
• Újmy vzniklé majetkově propojeným subjektům
• Čistě finanční škoda způsobená výrobkem

Na co se pojištění nevztahuje?
ODPOVĚDNOST – hlavní výluky:
Vlastní újma
Újma způsobená úmyslně nebo hrubou nedbalostí
a újmy způsobené při činnosti bez potřebného
oprávnění
Újma, k jejichž náhradě není pojištěný povinen
dle zákona
Újma z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání
Smluvní pokuty, újma na věcech nehmotných
Samotný vadný výrobek nebo vadná služba
Újma vzniklá pozvolně, nikoli náhle a nahodile

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
MAJETEK
Horní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná
částka nebo limit pojistného plnění uvedený
v pojistné smlouvě, které stanoví pojistník na vlastní
odpovědnost.
Pojistné plnění u budov a jiných staveb je
poskytováno v nových cenách. Pokud je pojištění
sjednáno na časovou cenu a nebo opotřebení je
vyšší než 60 % jejich hodnoty, je pojistné plnění
poskytnuto maximálně do výše jejich časové ceny.
Nejsou pojištěny škody způsobené záplavou/
povodní nastalé v průběhu 10 dní od sjednání
tohoto pojistného nebezpečí.
Stroje
Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách
do výše časové ceny stroje.
Elektronika
Plnění je poskytováno v nových cenách. Pojištění se
nevztahuje na elektronická zařízení starší 5 let.
Odpovědnost
Horní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná
částka, limit/sublimit pojistného plnění uvedený
v pojistné smlouvě, které stanoví pojistník na vlastní
odpovědnost.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
pojištění majetku
Na místě uvedeném v pojistné smlouvě, např. konkrétní adresa na území České republiky.
ODPOVědnost
Na území uvedeném pojistné smlouvě, např. Česká republika, Evropa, svět mimo USA nebo Kanady, svět
vč. USA nebo Kanady.
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Jaké mám povinnosti?
 ádně a včas hradit pojistné.
Ř
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.
Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci
jejího rozsahu a následků.
Oznámit bezodkladně pojistnou událost a postupovat podle pokynů pojistitele.
Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem.
Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění.
Neuznat závazek k náhradě škody bez souhlasu pojistitele, např. uzavřením dohody o narovnání nebo uznáním dluhu v jakékoli formě.
Neuzavřít soudní smír, nezapříčinit vydání rozsudku pro zmeškání.

Kdy a jak provádět platby?
 e-li pojistná smlouva sjednána na dobu neurčitou, je pojistné stanoveno jako tzv. běžné pojistné (za roční
J
pojistné období). Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu určitou, je stanoveno jednorázové pojistné. Běžné
pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období a jednorázové pojistné je splatné dnem počátku
pojištění, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. V pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení
pojistného (jednorázového nebo běžného) ve splátkách.
Pojistné lze zaplatit v hotovosti i bezhotovostně.
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
 ojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění nebo v době vymezené pojistnou
P
smlouvou.
Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může
být nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy. Bylo-li to ujednáno v pojistné smlouvě, může se
pojištění vztahovat i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.
Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou, marným
uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
odmítnutím pojistného plnění, zánikem pojistného zájmu.
Pojištění sjednané na dobu určitou končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
Pojištění může pokračovat i po uplynutí dohodnuté doby, je-li sjednáno její automatické prodloužení.
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Jak mohu smlouvu vypovědět?
Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
• po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
• na konci pojistného období, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
• po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v těchto případech:
• v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla
uzavřena mimo obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode
dne sdělení pojistných podmínek.
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