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Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.     Produkt: Stavební a montážní pojištění

O jaký druh pojištění se jedná? 
Toto pojištění se vztahuje na budované nebo montované dílo. Jedná se pojištění díla proti živelním událostem, odcizení, škodám vzniklým při  
stavební činnosti, apod.  Je možné sjednat pojištění také pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výstavbou  
nebo montáží pojištěného budovaného díla.

V tomto dokumentu si můžete přečíst shrnutí nejdůležitějších informací o stavebním a montážním pojištění. Uvádíme zde pouze hlavní rizika, 
výluky a další údaje o pojištění. Podrobné informace o tomto pojištění se dozvíte ve všeobecných pojistných podmínkách. Konkrétní nastavení 
Vašeho pojištění naleznete v pojistné smlouvě, doložkách a smluvních ujednáních.

Co je předmětem pojištění?
Stavební a montážní pojištění 

I. Pojištění věci 
 nahradíme náhlé poškození nebo zničení pojištěného  

 budovaného díla uvedeného v pojistné smlouvě, ke  
 kterému dojde v důsledku nahodilé události, která není  
 z pojištění vyloučena

II. Pojištění odpovědnosti 
 pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, nahradíme  

 škodu nebo jinou újmu způsobenou třetí osobě na  
 majetku, na zdraví nebo usmrcením vzniklou v přímé  
 souvislosti se stavbou nebo montáží pojištěného  
 budovaného díla

Přesný rozsah sjednaného pojištění naleznete v platné 
pojistné smlouvě, smluvních ujednáních, doložkách  
a všeobecných pojistných podmínkách.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události,  
které vznikly v důsledku:  
 války, invaze, vzpoury, povstání, terorizmu, vandalizmu,  
 stávky, občanských nepokojů, apod. (tj. násilných  
 jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky  
 nebo nábožensky)   
 zásahu státních orgánů a bezpečnostních složek státu 
 jaderné reakce nebo jaderného záření 
 úmyslného jednání pojistníka, pojištěného, oprávněné  
 osoby nebo jejich zástupců 
 úplného nebo částečného zastavení práce na  
 pojištěném díle 

 vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření  
 pojištění 

 trestného činu zpronevěry, podvodu nebo pojistného  
 podvodu ve smyslu příslušných ustanovení trestního  
 zákona 

 azbestu, formaldehydu a jiných karcinogenních látek 
 instalace, používání, výpadku, poškození nebo chybné  

 funkce počítačových systémů, komunikačních zařízení,  
 apod. 

 odcizení pojištěné věci, pokud k němu došlo bez  
 prokazatelného násilného překonání ochranného  
 zabezpečení (prostá krádež)

Přesné znění výluk sjednaného pojištění naleznete  
v platné pojistné smlouvě, smluvních ujednáních,  
doložkách a všeobecných pojistných podmínkách.  

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?  
 Případné pojistné plnění je omezeno horní hranicí,  

 která je určena pojistnou částkou nebo limitem  
 pojistného plnění, který je sjednán v pojistné smlouvě  
 Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění  

 částkou do výše dohodnuté spoluúčasti 
 Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, pokud  

 oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na  
 pojistné plnění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje  
 týkající se vzniku, průběhu nebo rozsahu pojistné  
 události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné  
 události zamlčela

Přesné znění limitů a omezení sjednaného pojištění 
naleznete v platné pojistné smlouvě, smluvních ujednáních, 
doložkách a všeobecných pojistných podmínkách



Kde je moje pojištění platné?
 pojištění se vztahuje na škody vzniklé na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě, které je určeno projektovou dokumentací  

 jako staveniště nebo místo montáže pojištěného budovaného díla 

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění 
• musíte pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění 

Během trvání pojištění 
• bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změny týkající se skutečností, na které byl pojistitelem tázán při sjednání pojištění  
 nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě 
• nesmíte bez souhlasu pojistitele učinit nic, co zvyšuje nebo by mohlo zvýšit pojistné riziko a nedovolit to ani třetí osobě 
• zvýšení pojistného rizika jste povinni hlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu

• dbát na to, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmíte porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení  
 nebezpečí vzniku škody, které jsou uloženy právními nebo jinými předpisy 
• řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických  
 norem nebo pokynů výrobce 
• platit včas a v plné výši dohodnuté pojistné

Při pojistné události  
• učinit veškerá možná opatření, aby se vzniklá škoda již dále nezvětšovala 
• bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škody a pravdivě popsat okolnosti jejího vzniku 
• umožnit pojistiteli kdykoliv nahlédnout do účetní, projektové, požárně-technické a jiné dokumentace potřebné pro šetření škody 
• poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin a výše škody nebo újmy 
• pokud v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu  
 oznámení Policii ČR  
• neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky na náhradu škody nebo újmy a neuzavírat dohodu o narovnání ani  
 soudní smír bez písemného souhlasu pojistitele

Přesné znění povinností sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě, smluvních ujednáních, doložkách  
a všeobecných pojistných podmínkách.

Kdy a jak platit?
Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy.  Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období  
a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

Pojistné můžete hradit převodem z účtu, inkasem z účtu, případně v hotovosti nebo platební kartou na našich vybraných pobočkách.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou  
nebo neurčitou.

Pojištění může zaniknout z důvodů, které jsou podrobně popsány v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách  
a v občanském zákoníku.  Hlavními důvody zániku pojištění jsou:  
• uplynutí pojistné doby 
• předání díla nebo jeho uvedení do provozu 
• nezaplacení pojistného  
• zánik pojistného zájmu 
• zánik pojištěné právnické osoby bez právního nástupce

Jak mohu pojištění ukončit?  
Pojištění můžete ukončit zejména:  
• jeho výpovědí:  
 - ke konci každého pojistného období, které je uvedené ve smlouvě; výpověď musí být doručena pojistiteli nejpozději  
  6 týdnů před koncem pojistného období, jinak pojistitel smlouvu ukončí až ke konci dalšího pojistného období 
 - do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění pak zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi 
 - do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění pak zanikne po měsíci od data doručení výpovědi  
• dohodou s pojistitelem 
• odstoupením od pojistné smlouvy 

Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány ve všeobecných pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.


