Pojištění podnikatelů Perfekt
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika

Produkt: Pojištění podnikatelů

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu, Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/15, Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění majetku – zvláštní část – UCZ/Maj-P/20, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti – zvláštní část – UCZ/Odp/20, Doplňkové pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – zvláštní část, – UCZ/Odp-P/20, Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb pro podnikatele
– PP-CZ-20-03

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění podnikatelů Perfekt představuje komplexní pojištění podnikatelského majetku a odpovědnosti sjednané v rámci jedné pojistné smlouvy. Pojištění je
určeno zejména pro malé a střední firmy, fyzické osoby samostatně výdělečné činné, příspěvkové a rozpočtové organizace, společenství vlastníků bytových
jednotek, bytová družstva, vlastníky bytových domů apod. Účelem tohoto pojištění je chránit Váš podnikatelský majetek před živelnými pohromami a ostatními
nebezpečími, které mohou nastat v důsledku neočekávaných situací.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?
Předmětem pojištění mohou být:
 budovy a ostatní stavby – tj. budovy, oplocení, přístřešky,
zpevněné plochy, stavební součásti vlastních i pronajatých budov,
jiné stavby sloužící k podnikání apod.
 movité věci a zásoby – tj. vlastní provozně-technické zařízení,
zásoby, cizí věci užívané a převzaté apod.
 peníze a cennosti, věci zvláštní hodnoty
 ostatní specifické předměty – tj. věci na volném prostranství,
nosiče dat, modely, vzory, exponáty, prodejní automaty apod.
 přerušení provozu - tj. úhrada nákladů za ztrátu provozního zisku
a úhrada stálých provozních nákladů
 pojištění odpovědnosti za škodu na věci či újmu na zdraví, kterou
pojištěný způsobí výkonem své podnikatelské činnosti; lze také
připojistit např. odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
nebo za škodu na převzaté či užívané věci aj.
 asistenční služby – tj. technická asistence (zajištění služeb
odborníka na opravu), IT & kyber asistence, právní asistence daňové
poradenství
Pojištění majetku se vztahuje na škody vzniklé v důsledku:














základních živelních nebezpečí - tj. požáru, výbuchu, úderu
blesku, pádu letadla, kouře, nadzvukové vlny, nárazu vozidla
ostatních živelních nebezpečí – tj. vichřice, krupobití, sesuvu
půdy a zřícení skal, pádu stromů a stožárů, tíhy a pádu sněhu,
vodovodních nebezpečí – tj. úniku vody a lomu trubky
odcizení – tj. krádeže vloupáním, loupeže, násilného odcizení
přírodních katastrof – tj. povodně a záplavy, zemětřesení,
výbuchu sopky
přepětí, nepřímého úderu blesku
zatečení atmosférických srážek
poškození zateplené fasády
vandalismu
rozbití skla
poškození nebo zničení věci při přepravě v důsledku živelní
události, odcizení věci nebo dopravní nehody vozidla
nahodilého rozbití skla – běžného či nadstandardního zasklení
nahodilého rozbití elektroniky či strojů – tj. jakéhokoli poškození
nebo zničení zařízení, které není pojistnými podmínkami vyloučeno















na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření
pojištění
na škody způsobené nebo vzniklé úmyslným konáním, úmyslným
opomenutím nebo hrubou nedbalostí
na škody vzniklé v důsledku války, invaze, povstání, stávky nebo jiných
občanských nepokojů, teroristických činů, působení jaderné energie,
radioaktivity či jiným toxickou kontaminací
na škody vzniklé zabavením, odebráním, poškozením, zničením či jinými
zásahy státní moci či veřejného orgánu (např. úředním rozhodnutím,
soudním opatřením nebo jeho výkonem)
zneužitím elektronických nebo počítačových systémů a softwarů,
napadením počítačovými viry nebo kybernetickými procesy
na škody způsobené činnostmi, pro které platí povinné pojištění
stanovené zákonem
na škody na stavbách, které nejsou v dobrém stavebně-technickém
stavu (jsou sešlé či neudržované) nebo které nejsou pro svůj účel
využívané více než 6 měsíců v souvislém časovém úseku
na škody na vodstvu, půdě pozemcích, rostlinách a stromech
na škody způsobené povodní nebo záplavou, které nastaly v období 10
dnů po sjednání pojištění
na škody způsobené povodní nebo záplavou v úrovni desetileté a
méně-leté vody (viz čl. 36 UCZ/Maj-P/20)
na platby v rámci odpovědnosti za vady (reklamace)
na sankce uložené pojištěnému

Seznam výluk a jejich znění je uveden a vyznačen v pojistných podmínkách
UCZ/15, UCZ/Maj-P/20, UCZ/Odp/20, UCZ/Odp-P/20, PP-CZ-20-03, příp.
v pojistné smlouvě

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,
může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho zcela odmítnout

!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojistitel v přiměřené
výši snížit pojistné plnění

!

Spoluúčast – pojistitel vyplatí pouze takové pojistné plnění, které
převyšuje částku sjednané spoluúčasti

Blíže specifikované limity plnění a jiná omezení jsou uvedeny a vyznačeny
v pojistných podmínkách UCZ/15, UCZ/Maj-P/20, UCZ/Odp/20, UCZ/OdpP/20, PP-CZ-20-03, příp. v pojistné smlouvě
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?






Místem pojištění je adresa místa uvedená v pojistné smlouvě
Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě více míst pojištění, vztahuje se pojištění na všechna tato místa
Pojištění se vztahuje též na věci, které byly z důvodu bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody i škoda samotná nastanou na území vymezeném v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti pojistníka
–
Platit pojistné včas a ve sjednané výši
–
Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy
–
Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu
–
Výpověď pojistné smlouvy doručit pojistiteli vždy s vlastnoručním podpisem
–
V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno
–
Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění
Povinnosti pojištěného
–
–
–
–

Nahlásit pojistiteli pojistnou událost bez zbytečného odkladu (telefonicky, písemně, e-mailem, prostřednictvím webových stránek)
Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost

Seznam povinností je uveden zejména v článku 7 UCZ/15, v článku 7 UCZ/Odp/20, v článku 7 UCZ/Odp-P/20, v článku 12 a 13 UCZ/Maj-P/20 a v článku 5
PP-CZ-20-03, příp. v pojistné smlouvě

Kdy a jak provádět platby?
První platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak
Frekvence placení splátek pojistného (jednorázově, čtvrtletně, pololetně, ročně) je uvedena v pojistné smlouvě
Způsob placení pojistného: inkasem z účtu, SIPO, trvalým příkazem, příkazem k úhradě, poštovní poukázkou

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění a končí dnem sjednaným jako konec pojištění

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které pojištění zaniká
Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena pojistiteli nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které pojištění zaniká
Písemným odstoupením od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, bylo-li pojištění uzavřeno „na dálku“ (např. přes internet)

