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Pojištění Můj majetek

Informační dokument o pojistném produktu

Produkt: 
Můj majetek

Obecné výluky z pojištění:
  škoda způsobená úmyslně nebo hrubou nedbalostí 
pojištěného nebo spolupojištěných osob nebo jiné 
osoby z podnětu některého z nich

  škoda vzniklá v důsledku válečných událostí 
jakéhokoliv druhu

  škoda vzniklá v důsledku vnitřních nepokojů 
a v důsledku zásahu veřejné moci směřující 
k potlačení nebo zmírnění následků vnitřních 
nepokojů

  škoda vzniklá v důsledku jaderné reakce, jaderného 
záření nebo radioaktivního zamoření

  škoda způsobená v souvislosti se znečištěním nebo 
otrávením vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo 
zemského povrchu, včetně ekologické újmy

Vybrané výluky z pojištění domácnosti:
  věci zvláštní hodnoty, peníze, audiovizuální technika 
a hudební nástroje nejsou pojištěny v nebytových 
prostorech a ve společných nebytových prostorech

Vybrané výluky z pojištění odpovědnosti:
  škody na věcech a zvířatech, které pojištěný převzal, 
byly mu zapůjčeny nebo je z jiného právního důvodu 
používá 

  škody v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti

Vybrané výluky z pojištění ČP ZDRAVÍ
  nemoci vzniklé před počátkem pojištění 
a do 3 měsíců od počátku pojištění

  úrazy vzniklé před počátkem pojištění

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje?

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 pojištění a připojištění uvedená v tomto dokumentu musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění domácnosti, stavby, rekreační domácnosti a odpovědnosti jsou škodová pojištění. Pojištění ČP ZDRAVÍ jsou 
obnosová pojištění pro případ nemoci.

Společnost:
Česká pojišťovna a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Česká republika

Pojištění domácnosti zahrnuje
  vybavení domácnosti včetně věcí cizích, které jsou 
oprávněně užívány, a věcí návštěv

  stavební součásti
  věci na pozemku, který je v místě pojištění
  zvířata chovaná v místě pojištění
  věci osobní potřeby mimo místo pojištění na 
území ČR

  věci v nebytových prostorech, a to i v případě, 
že se tyto nacházejí na jiné adrese, ale v téže obci, 
jako je pojištěná domácnost

  věci ve společných prostorech
  věci v zavazadlovém prostoru auta na území 
Evropy

  věci sloužící k výdělečné činnosti

Pojištění obytných budov, bytů a souvisejících 
staveb zahrnuje

  budovy vč. pevně napojených slunečních kolektorů 
a fotovoltaických panelů

  byty vč. stavebních součástí na společných částech 
domu do výše spoluvlastnického podílu

  nově zahajované stavby
  vedlejší stavby a další spolupojištěné věci
  stavební materiál

Pojištění rekreační domácnosti zahrnuje
  vybavení rekreační domácnosti vč. věcí cizích 
a věcí návštěv

  zvířata
  stavební součásti
  věci zvláštní hodnoty
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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

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Místo pojištění je určeno v pojistné smlouvě, v případě vybraných předmětů pojištění je místem pojištění 
území České republiky, popř. Evropy

  pokud je pojistná částka o více než 20 % nižší než 
pojistná hodnota, uplatní pojistitel podpojištění

  v případě odcizení věci krádeží vloupáním bude 
poskytnuto plnění maximálně do výše limitů dle 
tabulky zabezpečení

  každé pojistné plnění je sníženo o spoluúčast, 
jejíž výše je uvedena v pojistné smlouvě

Pojištění obytných budov, bytů a souvisejících 
staveb
  pokud je časová cena pojištěné stavby nebo věci 
nižší než 30 % její nové ceny, poskytne pojistitel 
plnění v časové ceně

  pokud pojištěný do 3 let po pojistné události 
neprokáže, že stavbu nebo věc opravil nebo znovu 
pořídil, poskytne pojistitel plnění v časové ceně

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?

Pojištění asistenční služeb
  pojištění základních asistenčních služeb je součástí 
majetkového pojištění (technická asistence)

•   nadstandardní asistenci (právní asistence, asistence 
pro elektrospotřebiče, organizace revize spalinových 
cest a kotlů) je možné dopojistit

•   dále je možné dopojistit IT asistenci, osobní asistenci 
a cykloasistenci

Pojištění odpovědnosti
  pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) 
způsobené při běžných činnostech v občanském 
životě

  pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti

Pojištění ČP ZDRAVÍ
•   pojištění úhrady pojistného při pracovní neschopnosti
•   pojištění příspěvku na bezbariérové bydlení

Kdy a jak provádět platby?

  výše, 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
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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

  pro pojistná nebezpečí povodeň a tíha sněhu nebo námrazy je dohodnuta čekací doba v délce 10 dnů; v této době není 
pojistitel povinen z titulu těchto škodních událostí poskytnout pojistné plnění 

  k příčině i ke škodě musí dojít v době trvání pojištění

Jak mohu smlouvu vypovědět?

  pojistník má právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
–  po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou pojistiteli do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
–  ke konci pojistného období, výpovědí doručenou pojistiteli nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
–  po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou pojistiteli do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

  pojistník má také právo od smlouvy odstoupit, a to zejména v těchto případech:
–  do dvou měsíců ode dne, kdy 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 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, je-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


