
Pojištění majetku a odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o vašem konkrétním pojištění  naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění majetku zejména právnických osob proti živelním událostem, odcizení, vandalismu apod. Pojištění může být sjednáno 
také pro případ přerušení nebo omezení provozu a pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou jinému v souvislosti  
s činností zejména právnických osob.
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Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

Základní rizika
- živelní pojištění:
✔ požární nebezpečí
✔ náraz nebo pád
✔ kouř  
✔ povodeň nebo záplava
✔ vichřice nebo krupobití
✔ sesuv
✔ zemětřesení
✔ tíha sněhu nebo námrazy
✔ vodovodní nebezpečí
- pojištění pro případ odcizení:
✔ krádež s překonáním překážky
✔ loupež
- pojištění pro případ přerušení nebo omezení    
  provozu
- pojištění odpovědnosti za újmu

Volitelná připojištění
- k živelnímu pojištění:
· pojištění proti nepřímému úderu blesku
· pojištění proti atmosférickým srážkám
- k pojištění pro případ odcizení:
· pojištění pro případ vandalismu
· pojištění pro případ loupeže přepravovaných   
  peněz nebo cenin
- k pojištění odpovědnosti za újmu:
· provoz vozidla
· rozšířená výrobková odpovědnost

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Živelní pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
✘  větrem, otřesy zemského povrchu
✘  přetlakem nebo zamrznutím kapalin
✘   poškozením nebo zničením staveb sesedáním 

půdy nebo změnami výše hladiny podzemní vody
✘  nadměrnou vlhkostí, suchem nebo vyschnutím,  

přímým dlouhodobým vlivem biologických,  
chemických a tepelných procesů včetně    
znečištění, zaprášení, odpaření, zakalení, vlivu   
smogu apod.

✘  zpronevěrou, podvodem, zatajením  
a neoprávněným užíváním pojištěné věci

✘  v důsledku kybernetických nebezpečí
✘  na pojištěné věci během její přepravy

Pojištění přerušení provozu se nevztahuje  
na přerušení provozu z důvodu:
✘  poškození, zničení nebo ztráty finančních 

prostředků, cenných předmětů, věcí umělecké, 
historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace

✘  škody na motorových a přípojných vozidlech  
s přidělenou registrační značkou (státní 
poznávací značkou) s výjimkou mobilních strojů; 
na plavidlech, letadlech a kolejových vozidlech

✘ škody na vzorcích, názorných modelech,   
 prototypech

Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na:
✘  újmu způsobenou v souvislosti s činností 

pojištěného, kterou vykonává neoprávněně
✘  újmu způsobenou v souvislosti s provozem 

motorových vozidel
✘  újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím 

nebo provozem drážních vozidel, vzdušných 
dopravních prostředků, plavidel, letišť, přístavů, 
přístavišť, drah nebo lanovek

✘  újmu způsobenou sesedáním nebo sesouváním 
půdy, erozí nebo v důsledku poddolování

✘  újmu způsobenou při přepravě na základě 
přepravních nebo zasílatelských smluv

✘  práva z vadného plnění (vady, záruky)
✘  pokuty, penále, či jiné smluvní, správní nebo 

trestní sankce

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které 
vznikly v důsledku:
✘  válečných událostí, vzpoury, povstání nebo 

jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, 
výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání 
motivovaných politicky, sociálně, ideologicky 
nebo nábožensky) 

✘  zásahu státní moci nebo veřejné správy
✘  působení jaderné energie
✘  úmyslného jednání pojištěného, pojistníka, 

oprávněné osoby nebo jiné osoby z podnětu 
některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

✔ Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. Místo pojištění může být vymezeno konkrétní adresou 
nebo územím celého státu. V případě pojištění odpovědnosti za újmu je územní platnost pojištění vymezena 
zpravidla územím České republiky, Evropy nebo celého světa. Přesné vymezení místa pojištění, resp. územní 
platnosti pojištění naleznete vždy v platné pojistné smlouvě.

– Zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
– Oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečností, na které jste byli pojistitelem tázáni  
 nebo které jsou uvedeny ve smlouvě.
–  Neučinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání 

třetí osobě; zvýšení pojistného rizika jste povinni bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli.
–  Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
–  Řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních 

předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce.
–  Dodržovat další povinnosti stanovené v platné pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.

!  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného 
plnění.

!  Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí.

! Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění   
 nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající  
 se této události zamlčela.

!  Pojistitel má právo snížit pojistné plnění z pojištění pro případ odcizení při nedodržení předepsaného 
způsobu zabezpečení vyplývajícího z pojistných podmínek.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li 
v pojistné smlouvě uvedeno jinak. 
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – 
SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme 
uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách 
www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li  
uveden přesný čas počátku pojištění, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě; není-li v pojistné 
smlouvě tento den uveden, vzniká pojištění dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva 
se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Pojištění může zaniknout z důvodů, které jsou podrobně popsány  
v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v občanském zákoníku. Hlavními důvody zániku pojištění jsou: 
uplynutí pojistné doby, zánik pojistného zájmu či pojistného nebezpečí, zánik pojištěné právnické osoby bez 
právního nástupce, oznámení změny vlastnictví pojištěné věci.

· Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
·  K poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být 
pojistiteli doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne  
až ke konci pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena.

·  Do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční 
výpovědní doby.
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