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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).
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profesní odpovědnost za újmu, která je způsobená třetí osobě při 
poskytování odborné služby nebo činnosti,
obecná odpovědnost za újmu způsobená třetí osobě výkonem činnosti, 
na kterou se vztahuje pojištění profesní odpovědnosti,
odpovědnost za škody vzniklé na věcech převzatých,

Z tohoto pojištění kryjeme nároky, které byly uplatněny v době trvání 
pojištění.
Pojištění je možné rozšířit o:

retroaktivní krytí (škody, které nastaly před počátkem pojištění a 
pojištěný se o nich dověděl v průběhu trvání pojištění),
pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným,
za škody na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich provedl 
objednanou činnost,
náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou nebo 
orgánem nemocenského pojištění,
pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo 
pronájmu stavby,
pojistné plnění za škodu je vždy do výše sjednaného limitu uvedeného 
v pojistné smlouvě, roční limit plnění nesmí přesáhnout dvojnásobek 
limitu uvedeného ve smlouvě.

Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí pojistnou ochranu odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby provozující činnost, u které zákon ukládá 
povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti (výkon činnosti advokacie, dražebníka, insolvenčního správce, auditora, daňového poradenství, účetnictví, znalce 
a tlumočníka, notáře, pojišťovacího zprostředkovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, veterinárních lékařů, poskytovatele sociálních služeb, 
poskytovatele zdravotních služeb, činnost autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

O jaký druh pojištění se jedná?

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje? 
Pojistné plnění neproplácíme pokud: 

škoda nepřesahuje sjednanou spoluúčast,
škoda vznikla na základě nebezpečí, které není uvedeno v pojistné 
smlouvě, 
újma byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Pojistné je vypláceno maximálně do výše sjednaného limitu nebo pojistné 
částky.

Pojistné krytí se nevztahuje například na:
škodu vzniklou v případě, že činnost je vykonávána neoprávněně,
škodu způsobenou úmyslným jednáním pojištěným
škodu způsobenou prodlením se splnění smluvní povinnosti,
věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojištění vás kryje na území České republiky. Lze však sjednat pojistné krytí i na území Evropy. 

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 příjmení, stavu majetku nebo jeho majiteli).
 Neprodleně nám oznámit vznik škody, provést fotodokumentaci následků škody a veškeré doklady nám zaslat.

Kdy a jak provádět platby?
Pojištění se platí ročně, případně častěji dle frekvence placení, kterou jste si zvolili při sjednání smlouvy, a je splatné vždy k počátku daného období.
Platba pojistného se provádí k datu uvedenému v pojistné smlouvě.
Platit můžete na náš účet bankovním převodem s identifikací pomocí variabilního symbolu.

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

Produkt: Pojištění profesní  
     odpovědnosti
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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.  Z tohoto pojištění kryjeme nároky, které byly uplatněny v době trvání 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,
– dnem zániku pojistného zájmu.


