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Pro koho je pojištìní podnikatelù Perfekt urèeno?
Pojištìní je urèeno zejména pro drobné a støední podnikatele, tj. pro øemeslníky, ivnosti, firmy a spoleènosti s hodnotou majetku nebo roèním obratem do
100 milionù Kè. Produkt je vhodný také pro obce, mìsta, pøíspìvkové organizace státu (školy, kulturní domy, divadla, muzea apod.) a pro pojištìní
bytových domù.
Jaké oblasti lze tímto produktem pojistit?
Pojištìní podnikatelù Perfekt je koncipováno jako soubor tøí èástí - pojištìní majetku, pojištìní odpovìdnosti a pojištìní asistenèních slueb. Pojištìní
majetku i odpovìdnosti lze sjednat zcela nezávisle, asistenèní slubami pak lze pojistnou smlouvu doplnit v pøípadì sjednaného pojištìní majetku.

Jaké jsou výhody a pøednosti tohoto pojištìní?
Komplexní pojištìní

Uzavøením jediné pojistné smlouvy lze klientùm souhrnnì pokrýt všechna pojistná nebezpeèí spjatá s jejich
specifickým podnikatelským majetkem i odpovìdností.

Variabilita

Koncepce celého produktu umonuje sestavit pojistné krytí tak, aby "padlo na míru" nejrùznìjším typùm klientù.
Všechny èásti pojištìní i jednotlivé parametry pojistných krytí lze proto volnì nastavit a pøizpùsobit tak, aby
spolehlivì pokrylo potøeby i poadavky klientù z nejrùznìjších oblastní podnikání.

Flexibilita a intuitivní
tvorba nabídek a variant

Nová platforma pro tvorbu nabídek je vytvoøena tak, aby bylo moné pøehledným a rychlým zpùsobem zobrazit
a upravit kadý jednotlivý detail pojištìní. Je-li pak pøi ladìní pojištìní zapotøebí vytvoøit nìkolik vzájemnì
odlišných variant pojistného krytí, aplikace umoòuje tyto varianty intuitivnì vytvoøit bìhem nìkolika okamikù.

Pøehledná nabídka

Vzhled kalkulace na pojištìní i samotné pojistné smlouvy je koncipován v pøehledné a srozumitelné podobì tak,
aby mìl klient vdy pøed oèima kadý jednotlivý detail. Èitelnost nabídky je pro nás na prvním místì.

Transparentní smluvní
dokumentace

Kromì pøehledné pojistné smlouvy jsou i pojistné podmínky sestaveny tak, aby v nich bylo moné kdykoli ovìøit,
jakých pøedmìtù pojištìní a pojistných nebezpeèí se pojištìní týká. Není-li nìkterá oblast pojištìním kryta,
pojistné podmínky ji otevøeným a pøehledným zpùsobem popisují a vysvìtlují.

Snadné pojištìní v malém
i velkém mìøítku

A je zapotøebí pojistit malou provozovnu, podnikatelskou sí prodejen s rùznými vykonávanými èinnostmi anebo
obec èi úøad s mnoha objekty, pojištìní lze sjednat snadno, a to administrativnì nenároèným zpùsobem.

Limity plnìní poskytované
zdarma

Pamatujeme na ta rizika, která jsou v podnikatelské praxi èím dál èastìjší. Pro vybraná pojistná nebezpeèí tak
poskytujeme limity plnìní ji v základním rozsahu, a to jak v pojištìní majetku, tak u pojištìní odpovìdnosti.

Optimalizace pojistného
a férová cena

Díky vysoké variabilitì pojištìní lze výslednou pojistnou smlouvu prunì optimalizovat jak s ohledem na riziko
moných škod, tak i na celkové pojistné. Za všech okolností jsme vdy pøipraveni nabídnout férovou cenu.

Variabilní délka pojištìní

Pojistnou smlouvu lze uzavøít na dobu neurèitou, tedy s automatickým prodlouením po kadém roce trvání
pojištìní, tak i na dobu urèitou s délkou trvání pojištìní nastavenou a do 5 let.

Odborné informace
a likvidaèní servis

Pro specifická rizika jsou k dispozici konzultace a informace z útvaru rizikového inenýrství a odborných oddìlení.
Spolehlivý likvidaèní servis je zastoupený ve všech regionech Èeské rebubliky.

POJIŠTÌNÍ MAJETKU - Co vše mùe být pojištìno?

PØEDMÌTY POJIŠTÌNÍ

Budovy a ostatní stavby

• budovy a ostatní stavby, pøípadnì soubor budov ve vlastnictví pojištìného

Movité vìci a zásoby

• vlastní movité vìci (napø. výrobní, provozní a obchodní zaøízení ve vlastnictví pojištìného)
• cizí movité vìcí pøevzaté a uívané (napø. zapùjèené zaøízení slouící k výkonu èinnosti pojištìného)
• vlastní zásoby slouící k výkonu èinnosti pojištìného

Stavební souèásti a
pøíslušenství budovy

• souèásti stavby, které dle své povahy náleí ke stavbì a nemohou být bez poškození stavby oddìleny
• pøíslušenství, které je urèeno k trvalému uívání spoleènì s budovou (napø. antény, štíty, svítidla, hasící pøístroje)

Peníze a cennosti,
Vìci zvláštní hodnoty

• peníze, ceniny, cenné papíry), pøedmìty z drahých kovù a kamenù (šperky), hodinky a pera (nad 15 000 Kè/ks)
• vìci umìlecké, historické, sbìratelské hodnoty a staroitnosti

Vìci na volném prostranství

• vìci takového charakteru, e jejich umístìní na volném prostranství je pro jejich znaèný rozmìr, hmotnost nebo
povahu nezbytné nebo obvyklé a ve shodì s doporuèením výrobce

Ostatní specifické
pøedmìty pojištìní

Mezi pøedmìty pojištìní lze v dále zaøadit následující skupiny vìcí:
• osobní vìci zamìstnancù
• modely, vzory, exponáty - pøedvádìcí zaøízení, prototypy, zkušební výrobky neurèené k prodeji
• prodejní automaty - vèetnì obsahu a penìní hotovosti
• nosièe dat - vèetnì záznamù na nich uloených, výrobní a provozní dokumentace, licenèní software
• jiné pøedmìty - dle specifikace a poadavkù pojištìného

POJIŠTÌNÍ MAJETKU - Proti èemu lze sjednat pojistné krytí?

POJISTNÁ NEBEZPEÈÍ

Základní ivelní nebezpeèí

• poár, pøímý úder blesku, výbuch, pád letadla, náraz vozidla, kouø a nadzvuková vlna

Ostatní ivelní nebezpeèí

• vichøice, krupobití, tíha snìhu, pád snìhu, pád stromù, stoárù a jiných pøedmìtù, sesuv pùdy a zøícení skal

Vodovodní nebezpeèí

• únik vody a lom trubky

Odcizení

• kráde vloupáním, loupe, násilné odcizení stavebních souèástí, vandalismus související s odcizením

Katastrofická nebezpeèí

• povodeò a záplava, zemìtøesení, výbuch sopky, lavina

Pøepìtí, nepø. úder blesku

• pøepìtí, podpìtí, nepøímý úder blesku

Zateèení atmosfér. sráek

• škody na vìcech vzniklé vniknutím nebo prosáknutím atmosférických sráek do pojištìných prostor

Rozbití skla

• nahodilé poškození nebo znièení skel (napø. bìného èi speciálního zasklení, vèetnì pøíslušenství skla)

Vandalismus

• úmyslné poškození nebo znièení pojištìné vìci, které nesouvisí s krádeí vloupáním, vèetnì sprejerství

Poškození zateplené fasády

• poškození zateplené fasády destruktivní èinností hmyzu a zvíøat

Pojištìní nákladù

• odklízecí a bourací náklady, náklady na výmìnu zámkù

Ztráta vody

• finanèní škoda zpùsobená náhlým únikem vody v pøímé pøíèinné souvislosti se škodou z vodovod. nebezpeèí

Pojištìní pøepravy

• škody vzniklé pøi vnitropodnikové pøepravì movitých vìcí èi cenností zpùsobené dopravní nehodou, ivelními
pojistnými nebezpeèími, odcizením pøi pøepravì, zøícením silnic a mostù aj.

Pojištìní pøerušení provozu

• škody vzniklé pøerušením provozu v dùsledku vìcné škody (náhrada ušlého provozního zisku a vynaloených
stálých provozních nákladù)
• ztráta nájemného - vzniklá v dùsledku neobyvatelnosti pojištìné bytové nebo nebytové jednotky

Náhradní ubytování

• náklady na pøimìøené náhradní ubytování v pøípadì neobyvatelnosti bytu vzniklé následkem pojistné události

Porucha chladícího zaøízení

• škody na pojištìných vìcech uloených uvnitø chladícího zaøízení vzniklé v dùsledku výpadku èinnosti chladícího
zaøízení následkem prokazatelné poruchy nebo výpadku v elektrické síti

Pojištìní elektroniky
Pojištìní strojù

• poškození nebo znièení pojištìného zaøízení jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách
nebo v pojistné smlouvì vylouèena (elektronika a do 10 let stáøí, stroje a do 15 let stáøí)

POJIŠTÌNÍ ASISTENÈNÍCH SLUEB - Na jaké pøípady se asistence vztahuje?

ASISTENCE

Technická asistence

• pomoc v pøípadì havárie - 10 000 Kè / pojistná událost; doprava dodavatele (instalatér, topenáø, plynaø,
sklenáø, elektrikáø, pokrývaè, kominík), práce na místì, drobný materiál
• pomoc zámeèníka v pøípadì zablokování dveøí - 5 000 Kè / pojistná událost; doprava dodavatele, práce na
místì, výmìna zámku, základní cylindrická vloka, sada dvou nových klíèù
• ostraha provozovny - 15 000 Kè / pojistná událost; ostraha provozovny po dobu 48 hodin
• stìhovací sluby - 10 000 Kè / pøeprava pojištìného, zamìstnancù a mobiliáøe po pojistné události
• nouzový telefonický provoz - zajištìní nouzového telefonického provozu po dobu 7 dní
• vyhledání náhradních prostor provozovny - pøedloení a 3 nabídek prostor
• deratizace a dezinsekce - 5 000 Kè / pojistná událost; zajištìní odborníka pro provedení konkrétní sluby
• zajištìní sanaèní sluby - zprostøedkování spoleènosti, která provede sanaèní sluby provozovny
• oprava spotøebièù (chladnièka, myèka, kotle, bojlery do 50 kW) - 5 000 Kè / pojistná událost; doprava
dodavatele, práce na místì, drobný materiál
• oprava zdroje tepla - 10 000 Kè / pojistná událost; doprava dodavatele, práce na místì, drobný materiál

Kyber & IT asistence

• pomoc s odstranìním následkù kyber útoku, zajištìní prevence a kontroly PC - 120 minut / konzultace èi
slueb odborníka; 1 pojistná událost / pojistné období
• právní zastoupení v pøípadì poškození povìsti klienta na internetu a sociálních sítích - 20 000 Kè / pojistná
událost; zastoupení advokáta za úèelem prosazení právního zájmu pojištìného
• neúspìšný nákup zboí na internetu - 5 000 Kè / náhrada vzniklé škody (nedodání zboí, dodání
poškozeného, neúplného èi jiného zboí)
• zneuití platební karty - 5 000 Kè / náhrada vzniklé škody
• IT telefonická asistence pro technologická zaøízení - 60 min/ konzultace, max. 2 konzultace / pojistné období;
podpora pøi pouívání, nastavení a instalaci vybraných zaøízení
• vzdálená IT asistence - 60 min / konzultace; max. 2 konzultace / pojistné období; konzultace a podpora
poskytnutá prostøednictvím vzdáleného pøístupu
• obnova dat z pamìového zaøízení - 20 000 Kè / zajištìní obnovy dat z poškozeného nosièe

Právní asistence
a daòové poradenství

• telefonická právní asistence - 60 minut konzultace / pojistná událost
• právní asistence s finanèním plnìním - 15 000 Kè / pojistná událost; právní zastoupení v pøípadì sporù,
jejich hodnota pøevyšuje 5 000 Kè
• daòové poradenství - 60 min / konzultace; max. 3 konzultace / pojistné období; poskytnutí konzultace - daò z
pøíjmu fyzických a právnických osob, DPH, daòová a úèetní administrativa

Kontakt

• Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, tel. 488 125 125

POJIŠTÌNÍ ODPOVÌDNOSTI - Jaké pojistné krytí lze sjednat?
Základní pojištìní
odpovìdnosti

POJISTNÁ NEBEZPEÈÍ

• újma pøi ublíení na zdraví a pøi usmrcení (vèetnì újmy nemajetkové, duševních útrap a újmy na ivém zvíøeti)
• škoda vzniklá poškozením, znièením nebo pohøešováním vìci
• následná finanèní škoda
• náklady právní ochrany
• náhrada nákladù vynaloených zdravotní pojišovnou na zdravotní péèi ve prospìch tøetích osoby i pracovníka
pojištìného
• úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištìní
• odpovìdnost vlastníka a uivatele (nájemce) budovy nebo pozemku
• provoz vozidla nad rámec povinného ruèení a provoz vozidla jako pracovního stroje
• škoda, újma vzniklá uèni, áku, studentu pøi praktickém vyuèování
• škoda na podzemním a nadzemním vedení
• škoda zpùsobená pøi pastvì zvíøaty
• škoda zpùsobená pozvolným vnikáním vlhka
• ruèení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace
• odpovìdnost za pomocníka
• retroaktivní krytí

Dodatková pojištìní odpovìdnosti:
Vada výrobku

• odpovìdnost za škodu, újmu zpùsobenou vadou výrobku (napø. poškození zdraví v dùsledku provozu vadného
spotøebièe)

Pøenos choroby

• odpovìdnost za škodu, újmu zpùsobenou pøenosem choroby (napø. salmonelózy)

Nemajetková újma jiná

• odpovìdnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak ne pøi ublíení na zdraví nebo usmrcením

Vìci odloené a vnesené
tøetích osob a zamìstnancù

• odpovìdnost za škodu na vìcech vnesených a odloených tøetích osob a zamìstnancù (napø. v hotelu,
v restauraci, ve sportovním zaøízení, v zamìstnání)

Vìci uívané a pøevzaté

• odpovìdnost za škodu na vìcech movitých uívaných a na vìcech pøevzatých (lze sjednat i pro vozidla a stroje)

Finanèní škody

• odpovìdnost za finanèní škodu (napø. ušlý zisk poškozeného, kterému pojištìný vadnì opravil výrobní linku)

Finanèní škoda vadou
výrobku - demontá

• odpovìdnost za finanèní škodu zpùsobenou vadou výrobku - demontá
(urèeno výrobcùm výrobkù, které jsou montovány do dalších celkù a lze je po objevení vadnosti výrobku
demontovat; hradí se pøitom náklady poškozeného na demontá vadných a montá bezvadných výrobkù)

Finanèní škoda vadou
výrobku - smísení

• odpovìdnost za finanèní škodu zpùsobenou vadou výrobku ‒ smísení
(urèeno výrobcùm výrobkù, které se stávají souèástí dalších výrobkù smísením èi spojením, anebo dochází
k jejich dalšímu zpracování, pøièem po objevení vadnosti výrobku je ji nelze oddìlit; hradí se zejména
náklady poškozeného na likvidaci výrobku a ušlý zisk toho, kdo provedl smísení, spojení)

Køíová odpovìdnost

• køíová odpovìdnost vèetnì odstranìní výluk na majetkovou propojenost (pro krytí vzájemných škod mezi
pojištìnými v jedné pojistné smlouvì)

Majetková propojenost

• odstranìní výluk na majetkovou propojenost (pro krytí škod zpùsobených napø. dceøiné nebo mateøské
spoleènosti)

Škoda, újma èlena orgánu

• odpovìdnost za škodu, újmu vzniklou èlenu orgánu (pro krytí úrazù statutárù, za které odpovídá pojistník)

ivotní prostøedí

• odpovìdnost za škodu vzniklou narušením ivotního prostøedí (pro krytí nákladù na sanaci vody, pùdy, která
je kontaminována z dùvodu úniku nebezpeèné chemické látky z prasklého barelu vyrobeného pojištìným)

Vozidla k ostraze

• odpovìdnost za škodu na motorových vozidlech pøevzatých k ostraze (urèeno provozovatelùm hlídaných
garáí a parkoviš)

Náhrada škody z provozu
vozidla - postih vùèi
zamìstnavateli

• náhrada nákladù pojistitele pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla uplatnìná formou postihu vùèi
pojištìnému jako zamìstnavateli øidièe vozidla (pro pøípad, kdy zamìstnanec pojištìného øídí v opilosti,
zpùsobí dopravní nehodu a pojistitel povinného ruèení ádá úhradu toho, co plnil)

Finanèní škody SVJ

• odpovìdnost za finanèní škodu výboru spoleèenství vlastníkù bytových jednotek

Finanèní škody byt. drustva

• odpovìdnost za finanèní škodu pøedstavenstva bytového drustva

Veøejná sluba

• odpovìdnost za škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné sluby (urèeno obcím a mìstùm)

Finanèní škoda pøi výkonu
veøejné moci

• odpovìdnost za finanèní škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním
postupem (urèeno obcím a mìstùm zejména pro výkon pøenesené pùsobnosti, napø. stavební øízení, matrika)

Odpovìdnost zastupitelù

• odpovìdnost zastupitelù (urèeno zastupitelùm, starostovi, èlenùm rady; pro škody zpùsobené obci, mìstu,
vèetnì škod na vìcech svìøených k výkonu èinnosti)

Sociální sluba

• odpovìdnost pøi poskytování sociální sluby (urèeno obcím a mìstùm, pokud provozují zaøízení sociální péèe,
napø. domov seniorù)

Škoda na vìci zpùsobená
èlenem orgánu

• odpovìdnost èlena orgánu za škodu vzniklou poškozením nebo znièením vìci (urèeno pro krytí škod na vìcech
svìøených èlenùm statutárních a dozorèích orgánù, vèetnì mobilních telefonù, notebookù a vozidel)

Jak sjednat pojištìní podnitatelù Perfekt?

DIGIPOS

Typy klienta - snadný zpùsob pro nastavení pojistného krytí
Je pro Vás nastavení vhodného pojistného krytí pro podnikatele sloité? Vyuijte tedy snadnou monost sjednání pojištìní podle urèení
základního typu klienta, tedy dle velikosti jeho podnikání nebo specifického zamìøení, a my vám pomùeme navést celý proces sjednání na
správnou cestu.
Standardní podnikání
Základní obecná varianta urèená zejména pro klienty s jedním nebo nìkolika místy pojištìní, která jsou urèena samostatnými
adresami. Pojistné krytí lze na kadém místì pojištìní nastavit individuálnì. Pojištìní odpovìdnosti je pøednastaveno v obecné
podobì.
Soubor podnikání
Obecná varianta urèená pro klienty s vìtším poètem objektù, které jsou uvedeny na pøíloze k pojistné smlouvì. Pojistné krytí se
vztahuje na celý soubor majetku, tj. souhrnnì na všechna místa pojištìní. Pojištìní odpovìdnosti je pøednastaveno v obecné
podobì.
Bytové domy
Speciální varianta urèená pro bytové domy s jedním nebo nìkolika místy pojištìní, která jsou urèena samostatnými adresami.
Pojistné krytí lze na kadém místì pojištìní nastavit individuálnì. Pojištìní odpovìdnosti je pøednastaveno specificky dle potøeb
bytových domù.
Obce a mìsta
Speciální varianta urèená pro obce a mìsta, jejich místa pojištìní jsou uvedena na pøíloze k pojistné smlouvì. Pojistné krytí se
vztahuje na celý soubor obecního majetku, tj. na všechna místa pojištìní. Pojištìní odpovìdnosti je pøednastaveno specificky dle
potøeb mìst a obcí.
Správa míst pojištìní - jednoduchý zpùsob administrace
Pojišujete jedinou drobnou provozovnu, rozsáhlou sí prodejen, anebo dokonce obec s nìkolika desítkami objektù? Kadému z uvedených
pøípadù vyjdeme vstøíc zpùsobem, který zjednoduší a zpøehlední celý proces s jejich zaøazením do pojištìní
Pojištìní jednotlivých míst
Pøeje-li si klient ošetøit pojištìní na kadém svém místì èi adrese zcela individuálnì, umoníme mu pro kadé místo jeho podnikání
nastavit pojistné krytí zcela volnì a bez omezení. Výhodou tohoto øešení se naprostá kontrola nad rozsahem a cenou pojištìní za
kadý jednotlivý movitý i nemovitý kousek podnikání, a u jde o drobného ivnostníka nebo velké bytové domy.
Soubor budov
Je-li majetek klienta natolik rozsáhlý, e by administrativa spojená s pojištìním jednotlivých míst podnikání byla zdlouhavá a
komplikovaná, lze jej pojistit jedním souhrným pojištìním na všech místech, která klient pøed sjednáním doloí. Sami pak
navrhneme øešení, jak daný majetek a rizika s ním spojená co nejlépe pojistit tak, abychom dostáli slibu pojištìní "šitého na míru".

• pomoc s odstranìním následkù kyber útoku, zajištìní prevence a kontroly PC - 120 minut / konzultace èi
slueb odborníka; 1 pojistná událost / pojistné období
• právní zastoupení v pøípadì poškození povìsti klienta na internetu a sociálních sítích - 20 000 Kè / pojistná
událost; zastoupení advokáta za úèelem prosazení právního zájmu pojištìného
• neúspìšný nákup zboí na internetu - 5 000 Kè / náhrada vzniklé škody (nedodání zboí, dodání
poškozeného, neúplného èi jiného zboí)
• zneuití platební karty - 5 000 Kè / náhrada vzniklé škody
• IT telefonická asistence pro technologická zaøízení - 60 min/ konzultace, max. 2 konzultace / pojistné období;
podpora pøi pouívání, nastavení a instalaci vybraných zaøízení
• vzdálená IT asistence - 60 min / konzultace; max. 2 konzultace / pojistné období; konzultace a podpora
poskytnutá prostøednictvím vzdáleného pøístupu
• obnova dat z pamìového zaøízení - 20 000 Kè / zajištìní obnovy dat z poškozeného nosièe

