Pojištění majetku a odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.

Produkt: Pojištění podnikatelů

V tomto dokumentu si můžete přečíst stručné shrnutí nejdůležitějších vlastností pojištění podnikatelů. Uvedené informace nejsou z důvodu rozsahu
dokumentu kompletní. Podrobné informace o tomto pojištění se dozvíte v pojistných podmínkách. Konkrétní nastavení Vašeho pojištění naleznete
v pojistné smlouvě nebo na pojistce.

O jaký druh pojištění se jedná?

Toto pojištění je určeno pro malé, střední i velké podnikatele, příspěvkové a rozpočtové organizace, bytová družstva a podobně. Na jedné smlouvě můžete
pojistit:
Budovy – tím myslíme stavby sloužící k podnikání
Movité věci – tím myslíme výrobní a provozní zařízení, zásoby a cizí věci převzaté na základě smlouvy, případně další věci určené ve smlouvě
Odpovědnost – tím myslíme odpovědnost za škody, které způsobíte jiným osobám zejména Vaší provozní činností nebo které vyplývají z vlastnictví
nemovitosti
Rozsah pojištění si můžete nastavit individuálně podle Vašich potřeb (pokud si sjednáte produkt s názvem PRO Podnikatele) nebo si můžete vybrat některý
z přednastavených balíčků, které nabízíme (v rámci produktu s názvem NOE Plus).

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění budov a movitých věcí

Škody Vám neproplatíme zejména v případě:
kdy je příčina jiná, než jsou ty, které jsme si ujednali
ve smlouvě
kdy škoda nastala ještě před vznikem pojištění
hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání
jednání pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek

Pojištění budov, movitých věcí, přerušení provozu
• Uhradíme škody vzniklé v důsledku tzv. základních
pojistných nebezpečí: požáru, výbuchu, úderu blesku,
pádu letadla, vody z vodovodního zařízení, mrazu,
vichřice, krupobití, povodně, záplavy, krádeže
vloupáním, zemětřesení, sesuvu půdy, tíhy sněhu,
pádu předmětu, nárazu vozidla, rázové vlny, kouře
• Uhradíme škody vzniklé v důsledku tzv. doplňkových
pojistných nebezpečí: přepětí, vandalismu,
atmosférických srážek, poškození zateplené fasády
ptactvem, poruchy chladícího zařízení
Pojištění nákladu
• Uhradíme škody na nákladu přepravovaném vlastním
vozidlem vzniklé ze základních pojistných nebezpečí
nebo lze připojistit krádež vloupáním do vozidla,
krádež vozidla, loupež a vandalismus
Připojištění skla, elektroniky, strojního zařízení
• Uhradíme škody vzniklé z jiných příčin, než jsou
základní pojistná nebezpečí
Peníze vyplácíme do výše vzniklé a prokázané škody,
nejvýše však do výše pojistné částky nebo limitu, který
si zvolíte z nabízených možností
Pojistnou částku byste si měli zvolit tak, aby
odpovídala hodnotě pojištěného majetku

Pojištění odpovědnosti
Převezmeme za Vás povinnost uhradit škodu na věci,
újmu při ublížení na zdraví či usmrcení včetně následné
škody (např. ztráta na výdělku) a nákladů soudního
či mimosoudního řízení
Pojistíme Vám odpovědnost za škody a újmy vzniklé
z provozní činnosti, vyplývající z vlastnictví budov, na
věcech zaměstnanců, na převzatých věcech a za další
druhy škod, které najdete v pojistných podmínkách
Peníze vyplácíme do výše vzniklé a prokázané
škody, nejvýše však do výše limitu, který si zvolíte
z nabízených možností

Z pojištění budov a movitých věcí
Vám dále neproplatíme zejména:
škody způsobené provozováním věci k jinému účelu,
než k jakému je určena
dlouhodobě vznikající škody, kterým jste mohli zabránit
Z pojištění odpovědnosti dále
neproplatíme zejména:
škodu způsobenou schodkem v hospodaření SVJ
škodu vzniklou v důsledku stažení výrobku z trhu
škodu, kterou jste nezpůsobili nebo za kterou
neodpovídáte

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Pokud jsme si to ujednali ve smlouvě, na škodě
se podílíte částkou, které se říká spoluúčast
Pokud bude pojistná částka nižší, než je hodnota
pojištěného majetku (takzvané podpojištění),
můžeme poměrně snížit částku, kterou Vám
vyplatíme

Kde je moje pojištění platné?
Pojištění se vztahuje na budovy a movité věci, které se nacházejí v Česku
Pro pojištění přepravy nákladu si můžete vybrat územní platnost buď v Česku a na Slovensku, anebo v celé Evropě
Pro pojištění odpovědnosti si můžete vybrat územní platnost v Česku a na Slovensku, v celé Evropě nebo po celém světě

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především:
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme
Během trvání pojištění musíte zejména:
• dbát, aby žádná škoda nevznikla
• platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali
• co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených ve smlouvě
Při škodě musíte především:
• učinit nutná opatření, aby se škoda dále nezvětšovala
• bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody a pravdivě popsat okolnosti jejího vzniku
• popsat rozsah poškození a pořídit námi požadovanou dokumentaci
• dbát našich instrukcí (např. neměnit stav způsobený při škodě, následky škody odstranit až po našem souhlasu,
pokud ze závažných důvodů nemusíte zahájit práce dříve)
• informovat nás, jestli máte poškozený majetek nebo odpovědnost pojištěné ještě u jiné pojišťovny

Kdy a jak platit?
Platby za pojištění, takzvané pojistné, platíte pravidelně po celou dobu trvání pojištění. Můžete si zvolit roční, pololetní nebo čtvrtletní
frekvenci placení.
Platit můžete převodem z účtu, případně v hotovosti nebo platební kartou na našich vybraných pobočkách.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
Pojištění začíná:
• dnem uvedeným ve smlouvě jako počátek pojištění
Pojištění může skončit zejména:
• zánikem pojistného zájmu (například ukončením činnosti) nebo zánikem předmětu pojištění
(například úplné zničení pojištěné budovy požárem)
• pokud byste neplatili pojistné; v takovém případě Vám pošleme upomínku, kde bude uvedena lhůta pro zaplacení
a jestliže nezaplatíte ani v této lhůtě, pojištění zanikne

Jak mohu pojištění ukončit?
Pojištění můžete ukončit zejména:
• jeho výpovědí:
- k poslednímu dni ročního pojistného období, které je uvedené ve smlouvě jako výroční den; výpověď nám musí být doručena
		 nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, jinak pojištění zanikne až ke konci dalšího pojistného období
- do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi
- do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi
• dohodou s námi
• odstoupením od pojistné smlouvy
Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.

