
Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o produktu jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o smlouvu o financování uzavřenou mezi pojistníkem, kterým je společnost poskytující 
financování (pojistník) a klientem společnosti (klient). Dalšímu dokumenty jsou Všeobecné pojistné podmínky (VPP), kterými se řídí pojištění a jsou uvedeny ve smlouvě o 
financování. 

 
O jaký druh pojištění se jedná?  
Jedná se o pojištění majetku uvedeného ve smlouvě o financování a VPP, přičemž toto pojištění je sjednané mezi pojistníkem a pojišťovnou. Klient pojistníka je pojištěnou 
osobou a nestává se pojistníkem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Co je předmětem pojištění? 
Předmětem pojištění může být:  
 pojištění budov a staveb – tj. budovy, ostatní stavby (oplocení, 

zídky, chodníky, stožáry apod.), stavební součásti vlastních i 
pronajatých budov, jiné stavby sloužící k podnikání  

 pojištění věcí movitých – tj. provozně-technické zařízení, zásoby, 
ostatní movité věci, cennosti, cizí věci převzaté, apod. 

 pojištění přerušení provozu - tj. uhrazení nákladů za ztrátu 
provozního zisku a úhrada stálých provozních nákladů 

 pojištění skla – rozbití vnějšího nebo vnitřního zasklení skleněných 
částí (zrcadel, osvětlení) a předmětů umístěných vně budovy (štítů, 
tabulí, vitrín) 

 pojištění elektroniky – rozbití elektronických zařízení jako např. 
kancelářské elektroniky, zdravotnické elektroniky, elektroniky v 
autoservisech 

 pojištění strojního zařízení – rozbití stroje 

Pojištění majetku se vztahuje na krytí škod z důvodu: 

 požáru, výbuchu, blesku, nárazu letadla, kouře, rázové vlny, nárazu 
vozidla, přepětí jen na budově (FLEXA) 

 živelních nebezpečí jako je vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení 
skal a zeminy, pád stromů., tíha sněhu, atmosférické srážky 

 přírodních katastrof jako je záplava, povodeň, zemětřesení, 
výbuch sopky  

 vodovodní havárie  
 odcizení - krádež vloupáním a loupež, loupež při přepravě, 

vandalismus 
 strojní pojištění – poškození nebo zničení strojů a strojních 

zařízení 
 pojištění elektroniky – poškození nebo zničení elektronických 

zařízení 

   Na co se pojištění nevztahuje? 
 Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění 
 Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření 

pojištění 
 Na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, stávek nebo jiných 

občanských nepokojů, teroristických útoků, jadernou energií nebo 
radioaktivním či jiným zářením 

 Na škody na budovách a vedlejších stavbách, které nejsou v dobrém 
stavebně-technickém stavu (jsou poškozené, neudržované a pro svůj 
účel nevyužívané) 

 Na škody způsobené trvalým přirozeným opotřebením anebo 
stárnutím, předčasným opotřebením 

 Na škody na věci, která byla odcizena z budovy ve stavbě (nově 
zahajovaná stavba či rekonstrukce),  nebo z budovy, která není 
provozně využívána k danému účelu  

 Na škody na vodstvu, půdě a pozemcích, rostlinách, keřích a stromech 
 Na škody způsobené úmyslně 
 Na škody způsobené činnostmi, pro které platí povinné pojištění 
 Na sankce uložené pojištěnému 
 Na škody způsobené výbuchem sopky v období kratším než 28 dní 

(včetně) od data počátku pojištění 

Kompletní seznam výluk a jejich znění je uveden v článku 8 UCZ/Odp/14, 
v článku 6 UCZ/Odp-P/14, v článku 2 až 10, 13 UCZ/Živ/14, v článku 2, 5, 
UCZ/Odc/14, v článku 3 UCZ/Skl/14, v článku 2, 3 UZC/Ele/14, v článku 2 a 3 
UCZ/Str/14 a v článku 9 PP-UACZ-1411, příp. v pojistné smlouvě 
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   Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 
! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, 

může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit 

! Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna 
v přiměřené výši snížit pojistné plnění 

! Spoluúčast – pojišťovna hradí škodu, která převyšuje částku sjednané 
spoluúčasti 

Blíže specifikované limity plnění a jiná omezení jsou uvedeny zejména 
v  článku 18 UCZ/Živ/14, v článku 10 UCZ/Odc/14, LIM/14, v článku 6 
UCZ/Skl/14, v článku 9 UZC/Ele/14, v článku 9 UCZ/Str/14,  příp. v pojistné 
smlouvě 

 

   Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
 Místem pojištění je adresa místa uvedená v pojistné smlouvě 
 Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě více míst pojištění, vztahuje se pojištění na všechna tato místa  
 Pojištění se vztahuje též na věci, které byly z důvodu bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění 
 Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak 
 Pojištění odpovědnosti se vztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody i škoda samotná nastanou na území vymezeném v pojistné smlouvě 

 
 

 

 

 

Pojištění podnikatelů 
Informační dokument o pojistném produktu  
 
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika  Produkt: Pojištění podnikatelů  



 
 

   Jaké mám povinnosti? 
– Povinnosti pojistníka 
– Platit pojistné včas a ve sjednané výši 
– Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy 
– Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu 
– Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem 
– V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno 
– Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění 

 
– Povinnosti pojištěného 
– Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem) 
– Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat 
– Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody 
– Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost 

Kompletní seznam povinností je uveden v článku 7 UCZ/14, v článku 7 UCZ/Odp/14, v článku 21 UCZ/Živ/14, v článku 13 UCZ/Odc/14, v článku 11 UCZ/Skl/14, 
v článku 11 UZC/Ele/14, v článku 11 UCZ/Str/14 , příp. v pojistné smlouvě 

 

   Kdy a jak provádět platby? 
Pojistné za pojištění pojištěného hradí pojišťovně pojistník 

Výše úhrad za pojištění, které hradí klient pojistníkovi, lhůty jejich splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě o financování  

 

   Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění se sjednává na dobu, která je uvedena ve smlouvě o financování 

Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve smlouvě o financování nebo ve VPP 

 

   Jak mohu smlouvu vypovědět? 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění sjednané mezi pojišťovnou a pojistníkem, může být pojistná smlouva vypovězena pouze jednou z těchto 
smluvních stran 

Klient může požádat pojistníka o ukončení pojištění podle podmínek uvedených ve smlouvě o financování 

Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete ve smlouvě o financování nebo ve VPP 
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