Pojištění majetku a odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.

Produkt: Moje Firma

V tomto dokumentu si můžete přečíst stručné shrnutí nejdůležitějších vlastností pojištění Moje Firma. Uvedené informace nejsou z důvodu rozsahu
dokumentu kompletní. Podrobné informace se dozvíte v předsmluvních informacích a v podmínkách pojištění (Moje Firma Průvodce pojištěním).
Konkrétní nastavení Vašeho pojištění naleznete v pojistné smlouvě nebo na pojistce.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění Moje Firma je určeno pro podnikatele a slouží k ochraně jejich majetku určeného k podnikání v případě poškození nejrůznějšími
negativními vlivy. Na jedné pojistné smlouvě můžete pojistit: budovu, movité věci, odpovědnost i asistenční služby. Pojištění nabízíme ve čtyřech
balíčcích. Stručný popis hlavních součástí balíčků naleznete v části Co je předmětem pojištění?
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Zemětřesení (volitelné)

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Základ
Uhradíme škody způsobené požárem, kouřem,
výbuchem, implozí, úderem blesku, pádem letadla,
pádem předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla
do pojištěného majetku a rázovou vlnou
Přírodní události
Uhradíme škody způsobené vichřicí, krupobitím,
povodní a záplavou, atmosférickými srážkami, tíhou
a tlakem sněhu, sesunutím sněhu nebo ledové vrstvy,
sesuvem hornin a zemin a zřícením lavin
Přerušení provozu
Uhradíme ušlý zisk, stálé náklady a vícenáklady
Odpovědnost
Uhradíme újmu, kterou způsobíte někomu jinému
provozní činností nebo vadou výrobku, a podle
zákona ji musíte nahradit
Další náklady
Uhradíme po škodě i náklady na vyklizení pojištěného
majetku, včetně odstranění a odvozu sutin, vysušení
nebo vyčištění, náklady na stěhování a uskladnění
pojištěných věcí, na obnovu dokumentace, na výměnu
vložky zámků i na znovupořízení nebo naplnění
hasicího přístroje
Asistenční služby při havarijním stavu
Zajistíme pomoc při havarijním stavu (např. poškození
vodovodního systému, při poruše elektroinstalace),
pomoc při nenadálém výskytu hlodavců či obtížného
hmyzu (tzv. deratizace a dezinsekce)
Vodovodní škody
Uhradíme škody způsobené v důsledku náhlé poruchy
vodou, jinou tekutinou nebo párou z vodovodního
zařízení (např. kvůli prasklým trubkám),
z technologických celků, z akvária, z bazénu, ze sauny
a ze žlabů, vystoupnutím vody z odpadního potrubí,
chybnou funkcí sprinklerového hasicího zařízení,
mrazem na vodovodním zařízení a ztrátou vody

Škody vám neproplatíme zejména v případě:
kdy je příčina jiná, než jsou ty, jejichž pojištění jsme
si ujednali ve smlouvě
kdy škoda nastala ještě před počátkem pojištění
hrubé nedbalosti
Vašeho jednání nebo jednání Vašeho zaměstnance nebo
jiné osoby, kterou jste pověřili k výkonu Vaší
podnikatelské činnosti, nebo osoby Vám blízké pod
vlivem alkoholu či jiných návykových látek
kdy škodu způsobily houby, plísně nebo choroby
škody na některých věcech, jako jsou např. vybrané
dopravní prostředky nebo předměty duševního
vlastnictví (autorská práva, apod.)
škody na věcech, které nejsou ve vlastnictví
pojištěných osob
dlouhodobě vznikající škody, které jste mohli zabránit
kybernetických škod a škodách na datech
Z pojištění odpovědnosti dále neproplatíme zejména:
čistou finanční škodu
škodu, kterou jste způsobili činností, pro kterou
nemáte oprávnění
Asistenční služby se nevztahují například na:
preventivní zásahy, zákonné revize a prohlídky

Skla
Uhradíme škody vzniklé v důsledku rozbití skla
a obdobných materiálů
Krádež a loupež
Uhradíme škody vzniklé krádeží vloupáním a loupeží
v místě pojištění nebo mimo místo pojištění
Vandalismus
Uhradíme škody způsobené vandalismem, poškozením
plotu zvěří, poškozením vnitřního zateplení hlodavci
nebo kunovitými šelmami, poškozením fasády zvířaty
či hmyzem a škody na věcech v autě způsobené
dopravní nehodou
Rozbití strojů a elektroniky
Uhradíme škody způsobené např. přepětím, podpětím,
zkratem a chybou obsluhy
Odpovědnost za škody na životním prostředí
Nahradíme náhlou a neočekávanou škodu na
životním prostředí
Obnova dat
Pomůžeme Vám, pokud kvůli elektronické poruše Vaší
výpočetní techniky ztratíte data
Zemětřesení (volitelné)
Pokud si toto pojištění sjednáte, nahradíme Vám škody
způsobené zemětřesením.

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
Na škodě se podílíte částkou, které se říká spoluúčast
Pokud bude pojistná částka nižší, než je hodnota
pojištěného majetku (takzvané podpojištění), můžeme
poměrně snížit částku, kterou Vám vyplatíme
U pojištění majetku dále nehradíme škody způsobené
na budově a věcech v ní, pokud byla škoda způsobená
nesprávným technologickým postupem stavebních
prací

Kde je moje pojištění platné?
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly v místě pojištění určeném v pojistné smlouvě.
Pojištění odpovědnosti platí na území EU.
Pojištění věcí v autě, věcí mimo místo pojištění a mobilní elektroniky platí na území České republiky.

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především:
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme
Během trvání pojištění musíte zejména:
• platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali
• co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených
v pojistné smlouvě

Při škodě musíte především:
• učinit nutná opatření, aby se škoda dále nezvětšovala
• bez zbytečného odkladu nám oznámit škodní událost
a poskytnout všechny dokumenty a informace, které si vyžádáme
• dbát našich instrukcí (např. neměnit stav věcí po škodě
a následky škody odstranit až po našem souhlasu, pokud
ze závažných důvodů nemusíte zahájit práce dříve)

Kdy a jak platit?
Výše pojistného, způsob a interval jeho placení jsou uvedené
v pojistné smlouvě nebo v nabídce na její uzavření. Pojistné je
třeba uhradit nejpozději v den počátku pojištění. Následné platby
pojistného jsou splatné podle sjednané frekvence placení (ročně,
čtvrtletně, pololetně a měsíčně).

Když uzavíráte smlouvu zaplacením pojistného (bez Vašeho
podpisu na smlouvě), dojde k jejímu uzavření, jakmile pojistné
zaplatíte ve v námi dané výši a lhůtě. Pokud pojistné nezaplatíte,
pojištění nevznikne a nebudete pojištěni.
Platit můžete např. převodem z účtu.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění je možné sjednat pouze na dobu neurčitou.
Pojištění začíná dnem uvedeným ve smlouvě jako počátek
pojištění.

Pojištění může skončit zejména, pokud Vás upomeneme
o zaplacení pojistného a poučíme-li Vás v upomínce o zániku
pojištění a pojistné nebude zaplaceno ani v dodatečné lhůtě.

Jak mohu pojištění ukončit?
Pojištění můžete ukončit například:
• výpovědí:
- do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy;
		 pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi
- do 3 měsíců od nahlášení škody z tohoto pojištění,
		 pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi
- k poslednímu dni ročního pojistného období, které je
		 uvedené ve smlouvě jako výroční den, výpověď nám musí

		 být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného
		 období, jinak pojištění zanikne až ke konci dalšího
		pojistného období
• dohodou s námi
• odstoupením od pojistné smlouvy
Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou
popsány v podmínkách pojištění nebo v občanském zákoníku.

