Pojištění výstav..
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění výstav pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Předmětem pojištění může být:
 soubor vystavovaných exponátů, přičemž cena
žádného z nich nepřevyšuje 50.000 Kč,
 jednotlivě uvedený vystavovaný exponát, jehož
cena převyšuje 50.000 Kč,
 soubor movitých věcí ve vlastnictví pojištěného,
které slouží k bezprostřednímu zajištění výstavy;
předmětem pojištění nejsou osobní věci fyzických
osob.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na škody vzniklé v důsledku zatečení a průsaku,
koroze, eroze, oxidace, emanace, přirozené
opotřebení, opotřebení vlivem provozu, postupné
stárnutí,
únava
materiálu,
nedostatečné
používání, dlouhodobé uskladnění, usazování
kotelního kamene nebo jiných usazenin, působení
dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu,
hniloby, kontaminace vody, hornin, půdy, ovzduší,
flóry a fauny, nedostatečná údržba nebo
nesprávná obsluha pojištěné věci,
 na škody způsobené ztrátou nebo pohřešováním,
není‐li ujednáno jinak,
 na ušlý zisk způsobený vlivem pojistné události,
 na škody, za které je odpovědný dodavatel nebo
smluvní partner podle zákona nebo smlouvy.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistitel neposkytne pojistné plnění vyšší než je
pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě,
! v rámci pojistného plnění není zohledňována
umělecká, kulturní či historická hodnota předmětu
pojištění,
! pojistné plnění je poskytováno v měně platné na
území státu, kde má sídlo pojistitel.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
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- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění strojů a strojních zařízení
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění strojů a strojních zařízení pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 stroje a strojní zařízení a jejich příslušenství
a součásti, které byly v době vzniku pojištění
v provozuschopném stavu,
 je‐li pojištěn soubor strojů, musí být takto
v pojistné smlouvě označen,
 stroje ve vlastnictví pojištěného; je‐li v pojistné
smlouvě ujednáno, jsou předmětem pojištění
rovněž stroje, které pojištěný užívá nebo spravuje
na základě smlouvy.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na škody vzniklé následkem živelní události,
odcizení, vandalismu, ztrátou nebo pohřešováním
předmětu pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na vadu, kterou měl předmět pojištění již v době
uzavření pojištění a která byla nebo mohla být
známa pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné
osobě pověřené pojištěným bez ohledu na to, zda
byla známa pojistiteli,
 na škody vzniklé zastavením nebo přerušením
činnosti předmětu pojištění, a to částečného nebo
úplného,
 na havárie zapříčiněné testem pojištěné věci, jejím
úmyslným přetížením nebo experimenty, které
vystavují pojištěnou věc abnormálnímu zatížení,
 na škody způsobené bezprostředním následkem
koroze, eroze, kavitace, oxidace, přirozeného
opotřebení,
opotřebení
vlivem
provozu,
postupného
stárnutí,
únavy
materiálu,
nedostatečného
používání,
dlouhodobého
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo
jiných usazenin,
 škody, za které je odpovědný dodavatel, smluvní
partner podle zákona nebo smlouvy a škody,
způsobené úmyslným jednáním pojištěného nebo
výše uvedených osob z jejich podnětu a škoda,
která vznikla nesplněním povinnosti těchto osob
k jejímu odvrácení.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistné plnění z jedné pojistné události nesmí
přesáhnout pojistnou částku ujednanou v pojistné
smlouvě,
! pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
plnění vyplacené ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku
nebo pojistném období nesmí přesáhnout
pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě,
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění staveb
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění staveb včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 stavby uvedené v pojistné smlouvě včetně
stavebních součástí a příslušenství pojištěných
staveb,
 pokud je v pojistné smlouvě výslovně ujednáno,
vztahuje se pojištění také na:
o terénní úpravy,
o trvalé porosty.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci
pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné

smlouvě,
 na škody vzniklé v důsledku zatečení a průsaku
(neplatí pro ujednané pojistné nebezpečí
atmosférické srážky), koroze, eroze, oxidace,
emanace, přirozeného opotřebení, opotřebení
vlivem provozu, postupného stárnutí, únavy
materiálu,
nedostatečného
používání,
dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního
kamene nebo jiných usazenin, působení
dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu,
hniloby, kontaminace vody, hornin, půdy, ovzduší,
flóry a fauny, nedostatečné údržby nebo
nesprávné obsluhy pojištěné věci,
 na poddolování půdy, zřícení skal, zemin, sněhu
a ledu apod., pokud k němu došlo v důsledku
stavební a geologické činnosti, popřípadě jiného
lidského jednání či opomenutí,
 na škody vzniklé v důsledku tlaku spodní vody
a nedostatečné či poškozené hydroizolace
předmětu pojištění,
 na
škody
vzniklé
v důsledku
porušení
protipožárních předpisů a předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci,
 škody na věcech určených k reklamě a na
příslušenství a součásti těchto věcí, není‐li
ujednáno jinak,
 na škody, za které je odpovědný dodavatel,
smluvní partner podle zákona nebo smlouvy.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše
ujednané pojistné částky nebo limitu pojistného
plnění,
! některá pojistná nebezpečí jsou omezena horní
hranicí pojistného plnění,
! pojištění staveb se sjednává na novou cenu s tím,
že pokud by byla míra opotřebení bezprostředně
před vznikem pojistné události 70 % jejich nové
ceny nebo vyšší, bude pojistné plnění poskytnuto
v časové ceně,
! u nebezpečí povodeň, záplava nevzniká právo na
pojistné plnění za škodní události, které nastaly
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v průběhu 10 dnů ode dne uzavření pojistné
smlouvy, kde je pojištěno toto nebezpečí.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění skel
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění skel pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 skla uvedená v tomto odstavci:
o skla okenní, upevněná ve vnějším
obvodovém plášti stavby,
o skla výlohová, která jsou součástí
obvodového pláště stavby a výlohy uvnitř
stavby,
o skla vstupních dveří do stavby,
o skla zrcadel upevněných uvnitř stavby,
o skla (zrcadla) dělících stěn uvnitř stavby,
o skla (zrcadla) obložení stěn, stropů
a podhledů upevněných uvnitř stavby,
o nápisy a jiné reklamní prvky, pokud jsou
nebo se staly součástí výše uvedených skel,
o skleněné reklamní tabule a firemní štíty
pevně spojené se stavbou,
o bezpečnostní fólie a bezpečnostní pásky
s čidly a jiná zařízení bezpečnostního
charakteru, která byla poškozena v příčinné
souvislosti s poškozením nebo zničením
pojištěného skla, na kterém byly
připevněny,
o varné sklokeramické a indukční desky,
o skleněné a zrcadlové části nábytku,
o akvária, terária.
 Jsou‐li předmětem pojištění skleněné věci
zvláštní hodnoty, musí být v pojistné smlouvě
takto uvedeny.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na škodu vzniklou v důsledku přepravy, zasklívání
a montáže nebo demontáže pojištěných věcí,
 na škodu vzniklou v důsledku běžného opotřebení,
zatečení, eroze, vrypu, pomalování či oprýskání
pojištěných věcí a systémů jejich osazení a usazení,
 na škody vzniklé následkem zemětřesení,
povodně, záplavy, odcizení,
 na škody na věcech určených k reklamě, které
nejsou pevně spojené se stavbou,
 na škody na věcech pojištěných, které jsou kryty
pojištěním staveb,
 na škodu, ke které došlo v objektech ve výstavbě,
rekonstrukci apod.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistná částka ujednaná pojištěným je horní
hranicí pojistného plnění z jedné a všech
pojistných událostí nastalých v pojistném období.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
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nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění silniční přepravy nákladu
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění silniční přepravy nákladu pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 Náklad, který je volně ložen nebo se skládá z kusů.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na škody způsobené na nákladu manipulací při
nakládce a vykládce,
 na škody způsobené v důsledku neodborného
zacházení,
 na škody na vozidlech, kterými (na kterých) se
pojištěný náklad přepravuje,
 na škody způsobené přirozenou povahou nákladu,
projevující se vnitřní zkázou nebo úbytkem (např.
roztavením, rozpuštěním, chemickým rozkladem,
vyprýštěním, vypařením, vyprcháním, okysličením,
vysušením, rozsypáním, rozprášením, zapařením,
samovznícením, plísní, hnilobou rostlin, ale také
působením hmyzu, hlodavců a jiných drobných
živočichů),
 na škody způsobené nedostatkem obalu nebo
vadným nebo nevhodným či neobvyklým
způsobem balení nebo vlastní vadností nákladu,
 na škody způsobené nevhodným nebo vadným
uložením nákladu na vozidle a nevhodným
způsobem přepravy.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Za součást přepravovaného zboží se nepovažuje
obal, který slouží k ochraně proti nebezpečím
v průběhu pojištěné přepravy s výjimkou obalů,
které tvoří s hmotným obsahem věci
neoddělitelný celek. Pokud jsou v přepravě
použity kontejnery ve vlastnictví, správě nebo
nájmu pojištěného, mohou být též předmětem
pojištění. Jejich cena však musí být zahrnuta do
pojistné částky.
 Věci (náklad), které pojištěný má ve svém
vlastnictví, správě, nebo po právu užívá, a které
přepravuje v rámci vlastní provozní činnosti (např.
vlastní výrobky, zařízení) motorovým vozidlem
nebo jízdní soupravou vozidel, jehož vlastníkem
nebo provozovatelem je pojištěný a které je řízeno
pojištěným, jeho zaměstnancem nebo jinou
osobou, pověřenou pojištěným.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! Za jednu a všechny pojistné událostí vzniklé na
nákladu přepravovaném jedním vozidlem během
jednoho pojistného roku, včetně plnění splatných
až po jeho uplynutí, poskytne pojistitel pojistné
plnění maximálně do výše ročního limitu
pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě
pro toto vozidlo.
! Dojde‐li v důsledku pojistné události ke zničení,
odcizení nebo ztrátě pojištěného nákladu,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše
obvyklé ceny pojištěného nákladu ke dni počátku
přepravy, maximálně však do výše ročního limitu
pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění přerušení provozu
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění přerušení provozu pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 pojištění se ujednává pro případ vzniku následné
škody, která pojištěnému vznikla v důsledku
přerušení provozu nahodilou událostí, jež nastala
nečekaně, náhle a není dle doplňkových
pojistných podmínek vyloučena,
 následnou škodou se rozumí:
o ušlý zisk,
o stálé náklady pojištěného provozu.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na majetkovou újmu, která pojištěnému vznikla
poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou
cennosti nebo věcí zvláštní hodnoty, motorového
vozidla, motorové lodi, letadla, zvukového,
obrazového, datového a jiného záznamu,
obchodní knihy, plánu, výkresů, spisů a listin všeho
druhu,
 na škodu, která pojištěnému vznikla v důsledku
porušení obchodně – závazkového vztahu, jehož
účastníkem je pojištěný,
 na škody vzniklé aerodynamickým třeskem nebo
výbuchem ve spalovacím prostoru u spalovacího
motoru a jiných zařízeních, ve kterých se energie
výbuchu cíleně využívá a škoda, vzniklá výbuchem
uvnitř této věci (zařízení) v případě, že nedošlo
k roztržení nebo obdobnému zničení či poškození
obalu nebo pláště; tato výluka neplatí, pokud
výbuch byl způsoben chemickou reakcí,
 na škody vzniklé na věcech sloužících pojištěnému
provozu tím, že tyto věci byly vystaveny
užitkovému ohni nebo teplu při zpracování nebo
za jinými účely,
 na finanční sankce všeho druhu (např. penále,
smluvní pokuty, pokuty, úroky z prodlení
a náhrady škod), které je pojištěný povinen
zaplatit,
 na škody vzniklé v důsledku událostí a vlivů
nesouvisejících se vznikem věcné škody během
přerušení provozu,
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistná částka je částka určená ve smlouvě jako
nejvyšší hranice pojistného plnění pojistitele
! pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši ušlého
zisku a stálých nákladů po dobu přerušení provozu,
nejdéle však po ujednanou dobu ručení.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby
újma byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění
okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné
riziko zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné
události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění movitých věcí
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění movitých věcí pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Předmětem pojištění můžou být:
 movité věci, které jsou uvedeny v pojistné
smlouvě samostatně nebo jako soubor movitých
věcí (věci provozní, výrobní a obchodní povahy,
hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí),
 cennosti,
 věci zvláštní hodnoty,
 výrobní a provozní dokumentace,
 průmyslové vzory, modely a prototypy,
 věci uložené mimo místo pojištění.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na škody vzniklé v důsledku zatečení a průsaku
(neplatí pro ujednané pojistné nebezpečí
atmosférické srážky), koroze, eroze, oxidace,
emanace, přirozeného opotřebení, opotřebení
vlivem provozu, postupného stárnutí, únavy
materiálu,
nedostatečného
používání,
dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního
kamene nebo jiných usazenin, působení
dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu,
hniloby, kontaminace vody, hornin, půdy, ovzduší,
flóry a fauny, nedostatečné údržby nebo
nesprávné obsluhy pojištěné věci,
 na škody vzniklé v důsledku na porušení
protipožárních předpisů a předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci,
 na zkrat elektromotorů (neplatí v případě ujednání
pojistného nebezpečí přepětí nebo podpětí),
 na škody na věcech určených k reklamě a na
příslušenství a součásti těchto věcí, není‐li
ujednáno jinak,
 na škody, za které je odpovědný dodavatel,
smluvní partner podle zákona nebo smlouvy.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše
ujednané pojistné částky nebo limitu pojistného
plnění,
! některá pojistná nebezpečí jsou omezena horní
hranicí pojistného plnění,
! pojištění movitých věcí se sjednává na novou cenu
s tím, že pokud by byla míra opotřebení
bezprostředně před vznikem pojistné události
70 % jejich nové ceny nebo vyšší, bude pojistné
plnění poskytnuto v časové ceně,
! u nebezpečí povodeň, záplava nevzniká právo na
pojistné plnění za škodní události, které nastaly
v průběhu 10 dnů ode dne uzavření pojistné
smlouvy, kde je pojištěno toto pojistné nebezpečí.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby
újma byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění
okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné
riziko zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné
události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění elektroniky
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění elektroniky pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 elektronika a její příslušenství a součásti, která
byla v době vzniku pojištění v provozuschopném
stavu,
 je‐li pojištěn soubor elektroniky, musí být takto
v pojistné smlouvě označen,
 elektronika ve vlastnictví pojištěného; je‐li
v pojistné smlouvě ujednáno, je předmětem
pojištění rovněž elektronika, kterou pojištěný
užívá nebo spravuje na základě smlouvy.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na škody vzniklé následkem živelní události,
odcizení, vandalismu, ztrátou nebo pohřešováním
předmětu pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na vadu, kterou měl předmět pojištění již v době
uzavření pojištění a která byla nebo mohla být
známa pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné
osobě pověřené pojištěným bez ohledu na to, zda
byla známa pojistiteli,
 na škody vzniklé zastavením nebo přerušením
činnosti předmětu pojištění, a to částečného nebo
úplného,
 na havárie zapříčiněné testem pojištěné věci, jejím
úmyslným přetížením nebo experimenty, které
vystavují pojištěnou věc abnormálnímu zatížení,
 na škody vzniklé používáním pojištěné věci
v rozporu s předpisy a pokyny výrobce,
technickými pravidly, normami a ustanoveními
právních předpisů,
 na škody způsobené bezprostředním následkem
koroze, eroze, kavitace, oxidace, přirozeného
opotřebení,
opotřebení
vlivem
provozu,
postupného
stárnutí,
únavy
materiálu,
nedostatečného
používání,
dlouhodobého
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo
jiných usazenin,
 na škody, za které je odpovědný dodavatel,
smluvní partner podle zákona nebo smlouvy
a škody,
způsobené
úmyslným
jednáním
pojištěného nebo výše uvedených osob z jejich
podnětu a škoda, která vznikla nesplněním
povinnosti těchto osob k jejímu odvrácení,
 na škody vzniklé počítačovými viry nebo
obdobnými programy.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistné plnění z jedné pojistné události nesmí
přesáhnout pojistnou částku ujednanou v pojistné
smlouvě,
! pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
plnění vyplacené ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo
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pojistném období nesmí přesáhnout pojistnou
částku sjednanou v pojistné smlouvě.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.

NP/67/2018

platné od: 1. 12. 2018

2/2

Pojištění cenností při přepravě poslem
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění cenností při přepravě poslem pro samosprávné celky.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 cennosti, vedené v účetních dokladech a účetní
evidenci pojištěného a schránky, ve kterých jsou
cennosti přepravovány.

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po
konci pojištění,
 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné
smlouvě,
 na ušlý zisk a výdělek, nepřímé škody všeho druhu
(např. škody vzniklé nemožností používat určitou
věc, nemožností vykonávat určitou činnost),
následné škody a vedlejší škody (např. vzniklé
úhradou expresních příplatků), škody vzniklé
vynaložením dalších nákladů (vícenáklady), škody
způsobené uvedením věci do původního stavu
(odstraněním zničených věcí nebo opravou či
nahrazením za věc novou apod.) a ztráty vzniklé
z prodlení, ztrátou trhu nebo kontraktu,
 na uložené nebo uplatňované pokuty, úroky
z prodlení, penále či jiné sankční platby.
Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! pojistné plnění z jedné pojistné události nesmí
přesáhnout pojistnou částku ujednanou v pojistné
smlouvě,
! plnění vyplacené ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku
nesmí přesáhnout pojistnou částku sjednanou
v pojistné smlouvě.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění a limity pojistného plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
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- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události,
- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí.
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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Pojištění odpovědnosti za újmu samosprávných celků
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Česká republika

Produkt: Pojištění samosprávných celků

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v jiných dokumentech, a to zejména v pojistné smlouvě
a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění odpovědnosti za újmu.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 právním předpisem stanovená povinnost
pojištěného nahradit jím způsobenou újmu.

 Zejména

na pojistná nebezpečí neuvedená
v pojistné smlouvě.
 Újmu způsobenou úmyslně.
 Újmu způsobenou mimo rámec působnosti
samosprávného celku.
 Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části výluky
z pojištění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

!
!

Pojišťovna neposkytne pojistné plnění vyšší, než
je limit pojistného plnění, resp. pojistná částka
uvedená v pojistné smlouvě.
Další omezení pojistného krytí jsou zejména
uvedena ve výlukách z pojištění.
Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné
smlouvě a pojistných podmínkách v části pojistné
plnění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 V místech pojištění uvedených v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na
veškeré písemné dotazy pojistitele.
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti:
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě,
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma
byla co nejmenší,
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění
okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli,
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte,
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události.
- Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného
a pojistníka.
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Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu
pojistné smlouvy.
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění dále zaniká z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:
 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období.
Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.
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