Pojištění odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Slavia pojišťovna a.s. Produkt: Pojištění obecné, profesní odpovědnosti
							
a odpovědnosti poskytovatelů zdravotních
							
služeb
Smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby. Pojištění se sjednává jako soukromé a škodové.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění obecné, profesní odpovědnosti
a odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb
Újma na majetku a zdraví třetích osob
Újma způsobená vadným výrobkem
Újma vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo
nájmem nemovitosti

Újmy způsobené úmyslně nebo újmy, k jejichž
úhradě se pojištěný zaváže nad rámec stanovený
právním předpisem
Pokuty, penále a smluvní sankce uložené
pojištěnému
Odpovědnost za vady

Náklady zdravotních pojišťoven a orgánů
nemocenského pojištění

Újmy vzniklé porušením práv duševního
vlastnictví (autorská a průmyslová práva)

Nemajetková újma

Újmy v rozsahu, v jakém vzniklo právo na
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla (povinné ručení)

V rámci pojištění lze sjednat například následující
připojištění:
Škody na věcech převzatých a užívaných
Čisté finanční škody (u profesní odpovědnosti
v základním rozsahu)
Škody na životním prostředí, ekologická újma

Újmy způsobené geneticky modifikovanými
organismy, toxickými plísněmi, azbestem,
formaldehydem, oxidem křemičitým
Újmy vzniklé překročením či nedodržením
rozpočtů, úvěrů, nákladfů, smluvních lhůt
a termínů

Přenos HIV u pojištění poskytovatelů zdravotních
služeb

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Horní hranicí pojistného plnění se rozumí limit/sublimit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, který stanoví
pojistník na vlastní odpovědnost
Pojištění se vztahuje pouze na škodné události vzniklé v době tvrvání pojištění, na území vymezeném v pojistné
smlouvě, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností
Náhrada újmy může být v některých případech omezena zákonem nebo smlouvou
Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé pojištěnému (vlastní újmy)
V některých případech může být ujednáno, že rozhodující pro vznik práva na pojistné plnění je, že poškozený vznesl
v době trvání pojištění vůči pojištěnému nárok na náhradu škody či újmy a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění
uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo ve stanovené lhůtě po jeho skončení
Náhrada újmy či škody přiznaná soudem USA nebo Kanady nebo přiznaná dle práva USA nebo Kanady

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na území sjednaném v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na
všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv
na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných
hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí některou z možností zániku pojištění
uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Písemně k poslednímu dni ročního pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného
období, jinak bude pojištění ukončeno až ke konci následujícího pojistného období.
• Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.
• Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.
Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.

