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Tento dokument je pouze stručným přehledem základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných 
podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě 
zároveň sjednána).
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Pojištění odpovědnosti zahrnuje škody a újmy způsobené třetím osobám. 

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění odpovědnosti z běžného života se vztahuje na způsobení újmy 
pojištěným při běžných činnostech v občanském životě, zejména při

 Vedení domácnosti a provozu zařízení v domácnosti
 Rekreaci a zábavě včetně provozování rekreačních sportů
 Chůzi, jízdě na kole nebo na koni
 Nakupování nebo využívání služeb běžných v občanském životě
 Příležitostném opatrování domácích zvířat

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se vztahuje na škody 
způsobené újmou v souvislosti s vlastnictvím, správou, držbou nebo 
nájmem obytné budovy nebo bytu uvedeného ve smlouvě.
Připojištění Odpovědnosti za zvíře

 Vztahuje se na způsobení újmy legálně chovaným zvířetem ve 
vlastnictví pojištěného, nebo které mu bylo svěřeno.

Připojištění Odpovědnosti z vlastnictví všech nemovitostí
 Vztahuje se na škody způsobené újmou v souvislosti s vlastnictvím, 

správou, držbou nebo nájmem všech obytných budov nebo bytů 
ve vlastnictví pojištěného

Připojištění Odpovědnosti ze škod na věcech pronajatých
 Vztahuje se na škody na movitých i nemovitých věcech, které jsou 

pronajaté, užívané nebo zapůjčené za základě písemné dohody.
Připojištění Odpovědnosti za škody na drobné elektronice

 Vztahuje se na škody na nahodilé škody způsobené na drobné 
elektronice, která je ze své povahy přenosná.

Limit pojistného plnění je uveden na smlouvě a může dosahovat až výše 
25 mil. Kč.

Co je předmětem pojištění? 

Pojištění se nevztahuje na škody:
 vzniklé úmyslnou trestnou činností, přestupkem nebo správním 

deliktem.
 způsobené pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních 

látek.
 způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
 vzniklé na zvukových, obrazových a datových nosičích.
 na životním prostředí.
 způsobené ztrátou nebo pohřešováním věci.
 způsobené provozováním motorového vozidla, k jehož provozu se 

vyžaduje řidičský průkaz.
 způsobené pilotováním letadla, leteckého modelu nebo dronu.
 způsobené provozováním organizované nebo profesionální 

sportovní činnosti a přípravou na ni.
 na věcech převzatých za účelem opravy.
 při podnikání, výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti.
 vzniklé při nakládání se střelivem, výbušninami, nebezpečnými 

látkami nebo nebezpečnými odpady.
Připojištění odpovědnosti za zvíře se nevztahuje na zvířata vyžadující 
zvláštní péči dle vyhlášky č. 422/2008 Sb. a na včelstva a včelí roje.
Připojištění odpovědnosti ze škod na věcech pronajatých se nevztahuje 
na věci, které jsou ve vlastnictví pojištěného nebo členů jeho 
domácnosti a také na věci užívané k výdělečné činnosti.
Připojištění odpovědnosti za škody na drobné elektronice se nevztahuje 
na škody způsobené běžným opotřebením a používáním, nebo 
dlouhodobým používáním.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

Na co se pojištění nevztahuje? 
Výše pojistného plnění za pojistné události vzniklé v jednom pojistném 
roce je omezena dvojnásobkem pojistného limitu.
Pojištění se nevztahuje na škody na věcech pronajatých, užívaných nebo 
zapůjčených za základě písemné dohody.
Pojištění se nevztahuje na škody na drobné samostatné elektronice, 
pokud není zvoleno připojištění.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly na území Evropy a Turecka.

Jaké mám povinnosti?
 Uvést pravdivě veškeré informace potřebné ke sjednání pojištění.
 Seznámit se se smlouvou a dalšími přiloženými dokumenty.
 Uhradit pojistné do data splatnosti a dále ho řádně platit podle předepsaných splátek.
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Kdy a jak provádět platby?
Pojištění se platí ročně nebo častěji podle toho, jak jste si zvolili při sjednání smlouvy a je splatné vždy k počátku tohoto období.
Veškeré platební údaje jsou uvedeny vždy na pojistné smlouvě.
Splatnost je vždy k počátku pojistného období.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná:

– pojištění začíná dnem uvedeným na pojistné smlouvě,
– pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění lze vypovědět zejména v těchto případech:
  Po uzavření pojistné smlouvy – výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
  Ke konci pojistného období – výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období.
  Po vzniku pojistné události – výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.

Pojištění zaniká:
– uplynutím doby, na kterou je sjednáno,
– výpovědí ke konci pojistného období,
– z důvodu neplacení pojistného,
– ukončením dohodou,
– výpovědí 3 měsíce od nahlášení pojistné události,
– výpovědí do dvou měsíců od sjednání,
– oznámením zániku předmětu pojištění nebo změny vlastnictví,
– odstoupením od smlouvy, pokud jedna ze stran uvede klamavé informace,
– dnem zániku pojistného zájmu.

V případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku je možné od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření.

Jaké mám povinnosti?
 Chovat se tak, abyste minimalizovali riziko, že škoda vznikne nebo ji způsobíte.
 Informovat nás o změnách ve skutečnostech, které jste nám sdělili při sjednávání smlouvy.
 Odstranit závadu, která může mít vliv na vznik škody, v případě škody pak udělat vše proto, aby se nezvětšovala.
 Nasvědčují-li okolnosti spáchání trestného činu nebo přestupku, neprodleně kontaktovat Policii ČR.
 Neprodleně nám oznámit vznik škody a provést fotodokumentaci následků škody a veškeré doklady nám zaslat.
 Pokud to nevyžadují bezpečnostní, hygienické, ekologické nebo jiné závažné důvody, tak následky škody odstranit až po našem souhlasu.


