
Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné informace o vašem konkrétním pojištění 
naleznete v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti fyzické (OSVČ) nebo právnické osoby  za újmu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem oprávněné podnikatelské 
činnosti s možným rozšířením újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Co je předmětem pojištění?
Předmětem pojištění obecné odpovědnosti je 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou 
jinému v souvislosti s vykonávanou podnikatelskou 
činností v následujícím rozsahu:

 Újma na životě nebo zdraví člověka, včetně 
následné finanční škody

 Újma na hmotné věci, včetně následné finanční 
škody 

 Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní 
pojišťovnou

 Náhrada dávek sociálního pojištění vyplacených 
orgánem nemocenského pojištění

 Náklady právního zastoupení

Rozšíření pojištění  o újmu způsobenou vadným 
výrobkem nebo vadou práce po předání.

V rámci pojištění lze sjednat například 
následující připojištění:

 Újma na věcech převzatých

 Újma na věcech užívaných

 Nemajetková újma

Přesný rozsah sjednaného pojištění naleznete v platné 
pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
Hlavní výluky: 

 Újma způsobená úmyslně nebo převzatou 
nad rámec stanovený právními předpisy nebo 
převzatou ve smlouvě

 Újma způsobená v souvislosti s činností, kterou 
pojištěný vykonává neoprávněně

 Újma vzniklá z povinného smluvního pojištění 
nebo zákonného  pojištění

 Újma vzniklá při provozování profesionální 
sportovní činnosti

 Odpovědnost za vady

Další výluky z pojištění jsou uvedeny v příslušných 
pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích 
přílohách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Horní hranicí pojistného plnění se rozumí limit 
/ sublimit pojistného plnění uvedený v pojistné 
smlouvě, který stanoví pojistník na vlastní 
odpovědnost

 Pojištěný se podílí na pojistném plnění 
dohodnutou spoluúčastí

 Pojištění se vztahuje na újmy vzniklé v době trvání 
pojištění, na území vymezeném v pojistné smlouvě, 
v souvislosti s oprávněně prováděnou činností

 V pojistné smlouvě mohou být ujednány jiné 
předpoklady vzniku práva na plnění z pojištění

Přesné znění limitů a omezení naleznete v  platné 
pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na území sjednaném v pojistné smlouvě.
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Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na 

všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv 

na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo k újmě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných hodnotách, 

které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako 
konec pojištění nebo některou z možností zániku pojištění uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Smlouvu je možné písemně vypovědět:

• Nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období, pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období.

• Do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.

• Do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.

Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.
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