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Nepodceňujte pojištění proti škodám z občanské odpovědnosti 

 

Praha, 29. 4. 2019 

Průměrná výše nároku na odškodnění a hodnoty škod způsobených činností 

v běžném občanském životě stále rostou. Slavia pojišťovna nabízí pojištění s limitem 

plnění až 6 milionů korun, které se vztahuje také na pojistné události v zahraničí.  

V běžném životě se zcela přirozeně vyskytuje bezpočet situací, jednání a činností, které 

mohou vyústit v majetkovou i nemajetkovou škodu způsobenou třetí osobě. Ať už se jedná o 

technickou závadu v domácnosti, která může přivodit poškození sousedního bytu, údržbu 

zeleně a poškozením sousedovy nemovitosti pokáceným stromem, nebo zejména náhradu 

nemajetkových škod, jakou je například i újma a strádání pozůstalých po zemřelém 

účastníkovi dopravní nehody, absence kvalitního pojištění občanské odpovědnosti je 

nezodpovědným riskem. 

„Podle údajů České asociace pojišťoven dochází v České republice již po řadu let k situacím, 

kdy výše škody přesahuje sjednaný limit pojistného plnění. Občané se pak dostávají do 

situací, kdy jsou nuceni sumy dalece přesahující jejich finanční možnosti hradit oprávněným 

osobám a zatíží tak nepříznivě nejen situaci vlastní, ale často celé rodiny. Cena pojištění 

odpovědnosti se přitom pohybuje v řádu stokorun za rok a ušetří spoustu starostí,“ uvádí Jan 

Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny. 

Slavia pojišťovna nabízí tři úrovně pojistných limitů, ať už se jedná o škodu způsobenou 

újmou na zdraví, na věci, nebo škodu finanční. Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou navíc 

pojištěni i manžel, druh/družka, registrovaný partner a děti do doby dokončení přípravy na 

povolání do 26 let věku, pokud žijí s pojištěným ve společné domácnosti. Ve všech 

variantách je pak u Slavia pojišťovny standardem platnost pojištění nejen v rámci ČR, ale na 

území Evropy při přechodném turistickém pobytu. Při sjednávání cestovního pojištění tak 

není potřeba do této položky dále investovat.  

 

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě – limity plnění (Slavia pojišťovna a.s.) 

 



 

„Průměrná výše nemajetkové újmy u třetích osob se u nás pohybuje nad hranicí dvou 

milionů korun. Je ale třeba připomenout, že současná právní úprava pamatuje na individuální 

přístup ke stanovení výše škody s ohledem na okolnosti a osobu pojištěného. Pokud 

například riskantní jízdou na kole srazíte špičkového profesionálního houslistu a zlomíte mu 

ruku, výše škody bude zcela jiná než při zranění osoby, která si svůj výdělek obstarává 

způsobem, ve kterém jí takové zranění nebrání. I proto dáváme našim zákazníkům na výběr 

z různých variant úrovně pojištění, která dosahuje limitu plnění v případě újmy na zdraví až 

šesti milionů korun“ vysvětluje Jan Vlček.  

 

Podrobné informace o možnostech a variantách dostupných pojištění, kalkulátor a informace 

o dalších produktech Slavia pojišťovny naleznete na  www.slavia-pojistovna.cz   

  

O společnosti: 

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice 

umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat na 

nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby i 

podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo 

cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým 

v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti 

pojištění cizinců, unikátní je její pojištění domácích mazlíčků nebo bezkrevní léčby. Firmám nabízí 

např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková a technická pojištění. Mezi spokojené 

zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální servis poskytuje personálním 

agenturám a cestovním kancelářím. 

 

www.slavia-pojistovna.cz 

 

 

Kontakt pro média: 

Jakub Koutek     Jiří Kolář 

Email:    koutek@know.cz    kolar@know.cz  

Telefon:  +420 774 547 902    + 420 777 848 466 

http://www.slavia-pojistovna.cz/
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