
Pojištění terorismu
Informační dokument o pojistném produktu

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace  
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění majetku zejména právnických osob proti škodám způsobených terorismem nebo sabotáží nebo nepokoji, stávkami, 
občanskými nepokoji nebo úmyslným poškozením třetí osobou. Pojištění může být sjednáno také pro případ ztrát hrubého 
zisku vzniklých přerušením provozu.

Kooperativa pojištovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
IČO: 47116617
Česká republika

Pojištění terorismuSpolečnost: Produkt:

Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

Základní rizika
-  Pojištění terorismu a sabotáže
✔  terorismus
✔  sabotáž

-  Pojištění nepokojů, stávek, občanských nepokojů  
a úmyslného poškození:

✔  nepokoje
✔  stávky
✔  občanské nepokoje
✔  úmyslné poškození

Volitelná připojištění
·  pojištění ztrát hrubého zisku vzniklých 
přerušením provozu pojištěného

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete  
v platné pojistné smlouvě.

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, 
které vznikly v důsledku:

✘   zásahu státní moci nebo veřejné správy

✘   působení jaderné energie

✘   úmyslného jednání pojištěného, pojistníka, 
oprávněné osoby nebo jiné osoby z podnětu 
některého z nich

Pojištění se dále nevztahuje na škodu způsobenou:

✘   přímo či nepřímo válkou, invazí nebo 
válečnými operacemi (ať válka byla či nebyla 
vyhlášena), nepřátelským jednáním nebo 
činy svrchovaných nebo místních orgánů, 
občanskou válkou, povstáním, revolucí, 
vzpourou, stanným právem nebo násilným 
převzetím moci nebo občanskými nepokoji 

!  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která 
je určena pojistnou částkou nebo limitem 
pojistného plnění.

!  Oprávněná osoba se podílí na pojistném 
plnění dohodnutou spoluúčastí.

!  Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud 
oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva 
na plnění nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje týkající se rozsahu pojistné události 
nebo podstatné údaje týkající se této události 
zamlčela.

nabývajícími rozměrů nebo ústícími  
v povstání

✘   přímo či nepřímo v souvislosti  
s prosakováním, únikem anebo vytékáním 
znečišťujících látek nebo kontaminantů 

✘   přímo či nepřímo v souvislosti s působením 
chemických nebo biologických emisí, 
uvolněním, vypuštěním, vytékáním, 
rozptýlením nebo únikem chemických 
nebo biologických látek všeho druhu nebo 
vystavením se působení těchto látek

✘   výpadkem, přerušením, omezením, kolísáním, 
změnou nebo nedostatkem v dodávkách vody, 
plynu, elektřiny, telekomunikačních či jiných 
služeb

Pojištění se dále nevztahuje na:

✘   pokuty, penále či jiné sankce uložené 
pojištěnému



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

✔ Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. Přesné vymezení místa pojištění naleznete vždy 
v platné pojistné smlouvě.

– Zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
–  Oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečností, na které jste byl pojistitelem tázán 

nebo které jsou uvedeny ve smlouvě.
–  Neučinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání 

třetí osobě; zvýšení pojistného rizika jste povinni bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli.
–  Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
–  Dodržovat další povinnosti stanovené v platné pojistné smlouvě.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li 
v pojistné smlouvě uvedeno jinak. 
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – 
SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme 
uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách 
www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-
li uveden přesný čas počátku pojištění, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě; není-li v pojistné 
smlouvě tento den uveden, vzniká pojištění dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva 
se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Pojištění může zaniknout z důvodů, které jsou podrobně popsány 
v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v občanském zákoníku. Hlavními důvody zániku pojištění jsou: 
uplynutí pojistné doby, zánik pojistného zájmu či pojistného nebezpečí, zánik pojištěné právnické osoby bez 
právního nástupce, oznámení změny vlastnictví pojištěné věci.

· Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
·  K poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být 
pojistiteli doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne  
až ke konci pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena.

·  Do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční 
výpovědní doby.
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