
 

Informace o pojištění 
 

1. Informační dokumenty k pojistným produktům (IPID)  
 
a) Občanské pojištění  
 
Cestovní pojištění  

• Cestovní pojištění k Eurokartě  

• Cestovní pojištění Svět  

• Cestovní pojištění  
 
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů  

• SP Domov  

• Domov+  
 
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vč. havarijního pojištění  

• SP Autopojištění  
 
Pojištění zvířat  

• Pejsek a kočička  
 
Zdravotní pojištění cizinců  

• Komplexní zdravotní pojištění cizinců GO  

• Komplexní zdravotní pojištění cizinců  

• Komplexní zdravotní pojištění cizinců VIP Club  

• Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče cizinců  
 
Úrazové pojištění  

• Zdraví+  
 

b) Podnikatelské pojištění  
 
Majetek  

• Živelní pojištění  

• Odcizení a vandalismus  

• Pojištění skel  

• Pojištění majetku na všechna rizika  

• Pojištění podnikatelů 

• Pojištění přerušení provozu  

• Pojištění strojů a elektroniky all risk  

• Strojní přerušení provozu  

• Stavební montážní pojištění  

• Pojištění přepravy zásilek  
 
Management  

• Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společností D&O  

• Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena řídícího orgánu společnosti  

https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/03/Cestovni-pojisteni-eurokarta_02-2020.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/07/IPID_331_svet_072020_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/07/IPID_335_072020_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/12/IPID_Pojisteni-nemovitosti-SP-Stastny-domov_upravy_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/07/IPID_pojisteni-nemovitosti-domov-plus_%C3%BApravy_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/07/IPID_auta_072020_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/07/IPID_PDZ_072020_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/11/IPID-KZPC-11-2020.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/11/IPID-KZPC-11-2020.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/kzpc-vip-10-2018.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/07/IPID_NZPC_072020_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/07/IPID_Zdravi_072020_new.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/10/IPID_Pojisteni-podnikatelu_08-2020.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/pojisteni-stavebni-montazni-11-2018-kor2.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/pojisteni-odpovednosti-cros-11-2018.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/pojisteni-odpovednosti-clena-ridici-organizace-do-11-2018.pdf


 

Finanční způsobilost dopravce, pojištění flotil  

• Finanční způsobilost dopravce  

• Flotilové pojištění vozidel, komplexní pojištění vozových parků  
 
Odpovědnost  

• Pojištění obecné odpovědnosti, včetně škody či újmy způsobené vadou výrobku  

• Pojištění profesní odpovědnosti  

• Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě  
 
Pojištění EET  

• Pojištění EET  
 
Ostatní typy pojištění  

• Pojištění úpadku agentury práce  

• Pojištění úpadku cestovní kanceláře  

• Pojištění smluvních záruk  

• Pojištění výstavních a veletržních akcí (pojištění majetek)  

• Pojištění výstavních a veletržních akcí (pojištění odpovědnost)  

• Municipální pojištění (pojištění majetek)  

• Municipální pojištění (pojištění odpovědnosti)  
 

2. Poplatky, náklady  
 
Výše a přehled poplatků spojených s pojištěním je uveden v Sazebníku poplatků. Sazebník poplatků 

se může v průběhu času měnit, například v návaznosti na změnu legislativy, cen poskytovatelů 

přepravních a poštovních služeb nebo změny komunikačních prostředků. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/01/Pojisteni-Financni-zpusobilost-dopravce_11-2018_kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/flotilove-pojisteni-vozidel-12-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/pojisteni-obecne-profesni-odpovednosti-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/01/pojisteni-obecne-profesni-odpovednosti-11-2018-kor1-1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/pojisteni-obecne-profesni-odpovednosti-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/pojisteni-podnikatelu-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/files/gdpr/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/pojisteni-odpovednosti-ck-11-2018-kor1.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2019/10/Sazebnik-poplatku-Slavia-pojistovny-1-12-2015.pdf

