
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.,   

  Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23,  

  186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530,  

  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v  

  Praze, oddíl B, vložka 3433 

 

Produkt: Pojištění majetku a odpovědnosti – individuální úpis rizik 
 

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách, v příslušných pojistných podmínkách, v přehledu poplatků, 

jehož aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo obchodních místech pojistitele. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí širokou pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti fyzické (OSVČ) nebo právnické osobě související s výkonem 
oprávněné podnikatelské činností. 
 

 Co je předmětem pojištění? 

Základní pojištění majetku 

Předmětem pojištění majetku je vlastní a cizí majetek specifikovaný v pojistné 

smlouvě, který pojištěný užívá k výkonu své podnikatelské činnosti.  

Pojistné plnění je omezeno pojistnou částkou, která je definována v pojistné 

smlouvě. 

 

Pojištění majetku se vztahuje na poškození nebo zničení vlastního nebo cizího 

majetku následujícími pojistnými nebezpečími specifikovanými v pojistné 

smlouvě: 

 Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení 

nebo jeho části, vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, zemětřesení, 

aerodynamický třesk, kouř, náraz vozidla, pád stromů, stožárů nebo jiných 

věcí, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, sesuv půdy, zřícení skal nebo 

zemin 

 Únik kapaliny z technického zařízení 

 Povodeň a záplava 

 Pojištění přerušení provozu živelní událostí  

 Pojištění odcizení a vandalismu 

 Pojištění strojů a elektroniky  

 Pojištění obsahu uloženého v chladícím zařízení 

 Pojištění skel 

 Pojištění nákladu 

 Strojní přerušení provozu 

Doplňková pojištění majetku: 
 Nepřímý úder blesku 
 Atmosférické srážky  

 Náhrada ztráty vody 

 Škoda způsobená živočišnými škůdci 

 Účelně vynaložené náklady na přepravu materiálu a výrobků 

 Posel 

 Poškození nástřikem barev (graffiti) 

 

Základní pojištění odpovědnosti 

Předmětem pojištění odpovědnosti je povinnost pojištěného nahradit újmu 

způsobenou jinému v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, držbou 

nemovité věci, pokud tato nemovitá věc slouží k podnikání a v souvislosti 

s dodáním vadného výrobku či vadně vykonané práce.  

Pojistné plnění je omezeno limitem, který je definován v pojistné smlouvě. 

 

Doplňková pojištění odpovědnosti: 

 Újma na nehmotném majetku 

 Újma na přirozených právech člověka 

 Újma na věci převzaté/užívané  

 Újma vzniklá informací nebo radou 

 Újma vzniklá nakažlivou chorobou 

 Újma vzniklá spolupojištěné osobě 

 Újma vzniklá právnické osobě, ve které má pojištěný majetkovou účast 

 Újma vzniklá právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci 

statutárního orgánu 

 Újma vzniklá právnické osobě, která je v pozici společníka pojištěného 

 Náklady vynaložené na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku  

 Náklady vynaložené na to, že došlo ke spojení/smísení vadného výrobku 

s jiným bezvadným výrobkem 

 Náklady vynaložené v případě, že bylo rozhodnuto stáhnout vadný výrobek z 

trhu 

 Újma na věci, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud tato 

činnost byla vadně provedena 

 

 Na co se pojištění nevztahuje? 

  

Pojištění se nevztahuje zejména na škody vzniklé: 

 Úmyslným, podvodným a nepoctivým jednáním 

 V souvislosti s válkou a terorismem  

 Kybernetickým nebezpečím 

 Působením jaderné energie 

 Postupným znečištěním životního prostředí, ekologickou újmou 

 Povodní nebo záplavou v tarifní zóně TZ4 

 Zásahem vyšší moci 

 

Speciální výluky z pojištění majetku 

 Přirozené opotřebení 

 Nedostatečná údržba 

 Zvířata a rostliny 

 Elektronika starší 5 let, mobilní stroje starší 8 let a stacionární stroje 

starší 20 let 

 Zatečení nezavřenými stavebními otvory 

 

Speciální výluky z pojištění odpovědnosti 

 Neoprávněný výkon podnikatelské činnosti 

 Převzetí odpovědnosti nad rámec stanovený zákonem 

 Prodlení se splněním smluvní povinnosti 

 Práva z vadného plnění (vady, záruky)  

 Pokuty, penále či jiné finanční sankce (trestní, správní,dohodnuté ve 

smlouvě) 

 Ztráta věci 

 

Další výluky z pojištění jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách, 

v pojistné smlouvě a jejích přílohách. 

 

 

 Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

 

Pojistné krytí je omezeno zejména: 

ǃ Limitem a sublimitem pojistného krytí 

ǃ Způsoby zabezpečení předmětu pojištění 

ǃ Stavem a stářím předmětu pojištění 

ǃ Výkladovými ustanoveními pojistných podmínek a pojistné smlouvy 

ǃ Čekací dobou u pojištění povodně/záplava (10 dnů) 

ǃ U škod způsobených vichřicí minimální rychlost větru 75 km/hod 

 

Další omezení v pojistném krytí jsou uvedeny v příslušných pojistných 

podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 Pojistné krytí v pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění (adresa) uvedené v pojistné smlouvě. 
 Pojistné krytí v pojištění odpovědnosti se vztahuje na území uvedené v pojistné smlouvě (Česká republika, Evropa nebo i celý svět). 

 
 

 Jaké mám povinnosti? 

Pojistník je povinen zejména: 
- Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele při sjednání pojištění a kdykoliv v průběhu pojištění. 
- Neprodleně informovat pojistitele o všech změnách, týkajících se sjednaného pojištění. 
- Dbát na to, aby pojistná událost nenastala. 
- Bezodkladně nahlásit pojistiteli vznik škodné události; při podezření z trestného činu vznik škodné události oznámit orgánům činným v trestním řízení 
- Řádně a včas platit sjednané pojistné. 

 
 

 Kdy a jak provádět platby? 

Platba pojistného je prováděna k datu uvedeném v pojistné smlouvě jako datum splatnosti pojistného, a to bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet 
uvedený v pojistné smlouvě s variabilním symbolem (číslo pojistné smlouvy).  
 
 

  Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojistné krytí začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Pojištění je možné 
sjednat s automatickou obnovou (sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období). 
 
 

 Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Smlouvu lze vypovědět především: 

- Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, s osmi denní výpovědní dobou. 
- Písemnou výpovědí ke konci pojistného období (výpověď musí být druhé smluvní straně doručena alespoň 6 týdnů před koncem pojištění) 
- Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, s měsíční výpovědní dobou. 

 
Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. 

 


