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Cílové trhy pojistných produktů pojištění
Pojištění podnikatelů – pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění podnikatelů je pojistným produktem, který v sobě zahrnuje pojištění nemovitého a
movitého majetku podnikatelů, pojištění odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti a asistenční
služby.
Tento pojistný produkt je určen pro malé a střední podnikatelské subjekty (fyzické osoby podnikající,
právnické osoby podnikající i ostatní, např. obce, města, spolky) se sídlem v ČR, které požadují
pojištění majetku v souhrnné hodnotě maximálně 100 mil. Kč na jedno místo pojištění a u kterých
roční příjmy nepřesahují hodnotu 100 mil. Kč. Počet jednotlivých míst pojištění není omezen.
Produkt poskytuje široký výběr rozsahu pojistného krytí a poskytuje tedy velkou variabilitu pro
individuální nastavení v oblasti živelního pojištění, pojištění proti katastrofickým nebezpečím,
pojištění proti odcizení, vandalismu a pojištění ostatních pojistných nebezpečí.
Produkt poskytuje možnost sjednání pojištění pro budovy s hodnotou do výše 100 mil. Kč na jedno
místo pojištění (budova nebo areál) a sjednání pojištění odpovědnosti z výkonu podnikatelské
činnosti s limitem pojistného plnění až do 50 mil. Kč. Pojistné částky, resp. limity pojistného plnění,
stanovuje na vlastní odpovědnost pojistník.
Produkt není určen pro pojištění majetku, který se nachází ve 4. záplavové zóně a kde jeho vlastník
požaduje pojištění proti povodni a záplavě. Produkt není rovněž určen pro pojištění majetku, který
není využívaný pro svůj účel anebo který není v dobrém technickém stavu.
Produkt není určen pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi, pro které platí
povinné pojištění, příp. pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi, které vyžadují
pojištění tzv. profesní odpovědnosti. V rámci pojištění odpovědnosti nelze sjednat územní platnost
pojištění na území USA, Kanady a Austrálie.
V rámci pojištění majetku i odpovědnosti také nemohou být pojištěny ty podnikatelské činnosti, které
jsou s ohledem na velikost přijímaného rizika obecně nepojistitelné (např. výroba zbraní, výbušnin
apod.)
Předpokladem pro vhodné zařazení do pojištění je řádné provedení analýzy potřeb klienta.
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