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Produkt:
Pojištění odpovědnosti občanů

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete
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 odpovědnosti občanů se sjednává jako pojištění škodové. Vztahuje se na škody způsobené v běžném
občanském životě.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit
škodu nebo jinou újmu způsobenou
v běžném občanském životě
vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
v souvislosti s používáním jízdních kol
v souvislosti s vlastnictvím a používáním legálně
držených sečných, bodných a střelných zbraní
v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním
krotkých a ochočených domácích zvířat
s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat
Pojištění pokrývá
škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou
ublížením na zdraví nebo usmrcením
škodu na hmotné movité nebo nemovité věci
následnou finanční škodu
náklady právního zastoupení
Volitelné připojištění Zvířata
• škoda způsobená psem, koněm nebo
hospodářským zvířetem

Na co se pojištění nevztahuje?
Vybrané výluky z pojištění
škoda způsobená úmyslně, hrubou nedbalostí,
ze svévole nebo škodolibosti
škoda způsobená provozem nebo řízením
všech dopravních prostředků, vyjma dopravních
prostředků poháněných lidskou silou
škoda způsobená pohřešováním, ztrátou, krádeží
nebo loupeží jakékoliv věci
škoda způsobená v souvislosti s výkonem
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti
škoda způsobená na elektronice nebo věcech
mimořádné hodnoty, ke které dojde při anebo
v důsledku jejich používání, přepravy, zpracování
nebo jakékoliv činnosti na nich nebo s nimi
škoda způsobená na věcech vypůjčených,
zapůjčených nebo pronajatých, vyjma škod
způsobených na najaté nemovité věci požárem,
výbuchem nebo vodou z vodovodního potrubí
škoda způsobená informací nebo radou
škoda způsobená při profesionální sportovní
činnosti nebo při výkonu práva myslivosti

Volitelné připojištění Evropa
• rozšíření územního rozsahu na geografické území
Evropy

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Horní hranice pojistného plnění je určena:
 limitem pojistného plnění pro základní rozsah pojištění, který si zvolí pojistník na vlastní odpovědnost
 sublimitem pojistného plnění pro volitelná připojištění

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 na území České republiky, v případě sjednání volitelného připojištění Evropa na geografickém území Evropy

Jaké mám povinnosti?
 platit řádně a včas pojistné
 seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem
jsou zpracovávány jeho osobní údaje
 oznámit pojistiteli jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika či pojistného zájmu a změnu podstatných
skutečnosti (např. změnu příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka)
 činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodné události, a pokud tato nastane, k minimalizaci jejího
rozsahu a následků
 bezodkladně oznámit pojistiteli vznik pojistné události
 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,
zejména umožnit prohlídku poškozené věci
 v případě uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy proti pojištěnému u orgánu veřejné moci postupovat
v souladu s pokyny pojistitele a informovat jej o průběhu a výsledku řízení, jakož i o všech úkonech; dále je
pojištěný povinen řízení se účastnit a postupovat v něm tak, aby věc byla meritorně projednána, neoprávněnému
nároku na náhradu škody nebo jiné újmy se účinně bránit a po dohodě s pojistitelem využít opravných prostředků
 vznést námitku promlčení proti uplatněnému nároku na náhradu škody, je-li důvodná
 pojištěný není oprávněn bez předchozího souhlasu pojistitele právo na náhradu škody uznat, vyrovnat nebo
uzavřít s poškozeným dohodu o mimosoudním vyrovnání

Kdy a jak provádět platby?
v ýše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny 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 dohodnuto jinak
je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku
pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
pojistným obdobím je jeden rok
v pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného ve splátkách

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
 pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být
nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy
 pojištění končí zejména uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí,
dohodou smluvních stran, marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného
pojistného nebo jeho části, smrtí pojištěného nebo zánikem pojistného zájmu
 k příčině vzniku škody, ke vzniku škody a k písemnému uplatnění práva na náhradu škody musí dojít v době
trvání pojištění

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
• ke 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 smlouvy odstoupit, a to zejména v těchto případech:
• do dvou měsíců ode dne, kdy jste zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně
zodpovědět písemné dotazy při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně
• do dvou měsíců ode dne, kdy jste zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost upozornit na
nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a požadavky pojistníka, musel-li si jich být při uzavírání pojistné
smlouvy vědom
• v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla
uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele, do čtrnácti dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné
smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek

