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Tento dokument je pouze stručným přehledem základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných 
podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě 
zároveň sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti malým a středním podnikatelům.

Na co se pojištění nevztahuje? 
Pojistné plnění neproplácíme pokud: 

škoda vznikla před počátkem pojištění,
škoda nepřesahuje sjednanou spoluúčast,
škoda vznikla na základě nebezpečí, které není uvedeno v pojistné 
smlouvě, 
škoda byla úmyslně způsobená vámi nebo oprávněnou osobou,
škoda vznikla v důsledku povodně nebo záplavy nastalé do 10 dní  
od uzavření smlouvy,
ke škodě není v případě krádeže a vandalismu přivolána Policie ČR,
škoda vznikla odcizením věci bez jakýchkoli stop po vniknutí do objektu,
škoda vznikla v důsledků dlouhodobého působení kouře.

U strojního a elektro pojištění neproplácíme škody na strojích a elektronice, 
která je starší 10 let. 
Pojistné plnění u rizika krádež a vandalismus může být sníženo s ohledem 
na nedodržení zabezpečení uvedeného v pojistných podmínkách a slovníku 
pojmů.
Pojistné je vypláceno maximálně do výše sjednaného limitu nebo pojistné 
částky.

Pojištění budov
Nevztahuje se na: 

budovy, které jsou ve špatném technickém stavu,
snížení nebo ztrátu historické hodnoty budovy,
škody vzniklé pozvolným sesuvem půdy.

Pojištění zásob
Nevztahuje se na: 

případy, kdy byly zásoby již převzaty poškozené,
drahé kovy ani věci umělecké a historické hodnoty,
škody, způsobené dlouhodobým působením jakéhokoliv nebezpečí. 

Pojištění strojů, elektroniky a ostatního vybavení
Nevztahuje se na: 

škody, které vznikly z toho důvodu, že byl stroj obsluhován pracovníkem 
bez odborné způsobilosti,
škody na částech nebo látkách stroje, které podléhají zvýšenému 
opotřebení.

Pojištění odpovědnosti
Nevztahuje se na újmy způsobené: 

úmyslně nebo hrubou nedbalostí,
následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
informací nebo radou,
při neoprávněném výkonu podnikatelské činnosti,
a na škody způsobené na svěřeném dopravním prostředku.

Pojištění přerušení provozu
Nevztahuje se na: 

omezení provozu,
přerušení provozu kratší než 24 hodin.

Pojištění asistence k budovám
Asistenční služby se nevztahují na budovy, které nejsou uvedené v pojistné 
smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

Pojištění majetku a odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Direct pojišťovna, a.s. 

Česká republika
Produkt: Pojištění podnikání

1.  Pojištění majetku 
Předmětem pojištění majetku je vlastní a cizí majetek specifikovaný 
v pojistné smlouvě, který pojištěný užívá k výkonu své podnikatelské 
činnosti.
Předmětem pojištění mohou být: 
- Budovy
- Zásoby 
- Stroje, elektronika a ostatní vybavení.

Pojištění majetku se vztahuje na jeho poškození nebo zničení následujícími 
pojistnými nebezpečími:

hlavní pojistná nebezpečí (škody způsobené požárem, výbuchem, 
úderem blesku, pádem předmětu, zemětřesením, sesuvem půdy, 
pádem letadla a nárazem vozidla),
vedlejší pojistná nebezpečí (škody způsobené vichřicí, krupobitím, 
zatečením atmosférických srážek, kouřem, tíhou sněhu, námrazou, 
lavinou nebo vodovodní škody),
povodeň, záplava, voda z kanalizace,
krádež, loupež,
vandalismus, sprejerství, poškození zvířetem,

V ceně pojištění je základní asistence k pojištěným budovám. Pojištěný 
si může zvolit rozšířenou variantu asistence, asistenci však nelze sjednat 
samostatně.
Pojišťovna poskytuje plnění v nové ceně, nejvýše však do výše limitu 
ujednaného v pojistné smlouvě. 
V pojištění podnikání je možné rozšířit pojistné krytí o následující:

pojištění rozbití skel v rámci pojištění budov, 
porucha strojů a elektroniky,
odcizení peněz z pokladny vloupáním v rámci pojištění zásob,
pojištění přerušení provozu z důvodu hlavního a vedlejšího pojistného 
nebezpečí nebo z důvodu hospitalizace.

Pojišťovna plní do výše limitu ujednaného v pojistné smlouvě.
2. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění je určeno pro podnikatele s ročním příjmem do 100 000 000 Kč. 
Předmětem pojištění odpovědnosti je povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou jinému v souvislosti s vykonávanou podnikatelskou činností 
v následujícím rozsahu:

obecná odpovědnost za újmu,
náhrada zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení,
odpovědnost za věci převzaté a užívané,
odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně 
vykonanou prací zjištěnou po předání,
čistá finanční škoda,
odpovědnost za věci vnesené a odložené,
připojištění onemocnění z potravin. 

Pro určité činnosti je možné sjednat povinné pojištění odpovědnosti 
(profesní odpovědnost).

Co je předmětem pojištění? 

Pojišťovna plní do výše ročního limitu plnění uvedeného v pojistné 
smlouvě.
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Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a kryje pojistné události, ke kterým dojde v průběhu trvání pojištění. Pojištění končí 
dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění zaniká: 

–– uplynutím doby, na kterou je sjednáno,
–– výpovědí ke konci pojistného období,
–– z důvodu neplacení pojistného,
–– ukončením dohodou,
–– výpovědí 3 měsíce od nahlášení pojistné události,
–– výpovědí do dvou měsíců od sjednání,
–– oznámením zániku předmětu pojištění nebo změny vlastnictví,
–– odstoupením od smlouvy, pokud jedna ze stran uvede klamavé informace.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojištění budovy se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné budovy na adrese uvedené ve smlouvě. 
Pojištění zásob, strojů, elektroniky a ostatního vybavení se vztahuje na škody vzniklé na území celé ČR. 
Pojištění odpovědnosti má územní rozsah ČR. Lze rozšířit na geografické území Evropy (mimo Ruska).
Pojištění asistencí se vztahuje na místo pojištění budovy, která je uvedená ve smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
–Uvést pravdivě veškeré informace potřebné ke sjednání pojištění.
–Seznámit se se smlouvou a dalšími přiloženými dokumenty.
–Hradit pojistné vždy do data splatnosti.
–Chovat se tak, abyste minimalizovali riziko, že škoda vznikne nebo ji způsobíte.
–Informovat nás o změnách ve skutečnostech, které jste nám sdělili při sjednávání smlouvy (například o změně příjmů, stavu majetku, jeho majiteli), 

nebo pokud jste majetek pojistili u jiné pojišťovny.
–Odstranit závadu, která může mít vliv na vznik škody; v případě škody pak udělat vše proto, aby se nezvětšovala.
–Nasvědčují-li okolnosti spáchání trestného činu nebo přestupku, ihned kontaktovat Policii ČR.
–Neprodleně nám oznámit vznik škody, provést fotodokumentaci následků škody a veškeré doklady nám zaslat.
–Pokud to nevyžadují bezpečnostní, hygienické, ekologické nebo jiné závažné důvody, tak následky škody odstranit až po našem souhlasu. 
–Oznámit nám, pokud bude odcizená věc nalezena. 

Kdy a jak provádět platby?
Pojištění se platí ročně, případně častěji dle frekvence placení, kterou jste si zvolili při sjednání smlouvy.
Platit můžete na náš účet uvedený v pojistné smlouvě bankovním převodem s identifikací pomocí variabilního symbolu nebo pomocí online platební brány.
Splatnost je vždy k počátku předepisovaného období.




