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Pojištění násilností 
Informačn í dokument o pojistném produktu 
Společnost: Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk,  zapsaná pod registračním č. B 61605 
jednající prostřednictvím  
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77229 
Produkt: Pojištění násilností 

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění majetku a případně ušlého zisku proti politickým nebezpečím. 

Co je předmětem pojištění? 

 Nemovitosti, stroje, zařízení, ostatní movité věci,
peníze a ušlý zisk, a to proti politickým nebezpečím
konkrétně určeným v pojistné smlouvě, např.
terorismu, sabotáži, vzpouře, odboji, státnímu
převratu, stávce, výtržnosti, srocení, občanským
nepokojům

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve vaší 
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

Na co se pojištění nevztahuje? 
  Pojištění se nevztahuje na: 
    kybernetická, válečná či jaderná nebo chemická 
nebezpečí  odcizení, 
 hrozby teroristickým a jiným útokem. 

Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a vaší pojistné 
smlouvě. Vedle obecných výluk věnujte pozornost také specifickým 
výlukám platným pro jednotlivé druhy krytí. 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! Z pojištění jsou vyloučeny majetky umístěné v prostorách jaderných
elektráren nebo hlubinných dolů, majetky mimo pevninu případně
další omezení uvedená v pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
 Území České republiky, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Jaké mám povinnosti? 

• Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele při sjednání pojištění a kdykoliv v průběhu pojištění.
• Neprodleně informovat pojistitele o všech změnách týkajících se sjednaného pojištění.
• Dbát na to, aby pojistná událost nenastala.
• Bezodkladně nahlásit pojistiteli vznik škodné události; při podezření z trestného činu vznik škodné události oznámit orgánům činných

v trestním řízení.
• Řádně a včas platit sjednané pojistné.
• Další povinnosti jsou uvedené v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě a jejích podmínkách.

   Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu. 

Kdy a jak provádět platby? 

   Platební podmínky jsou uvedeny v pojistné smlouvě v části Pojistné a jsou stanoveny individuálně na základě dohody s pojištěným. 
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Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
   Pojištění vzniká dnem dohodnutým v pojistné smlouvě a sjednává se s pojistnou dobou v délce trvání 12 měsíců, pokud není v pojistné 

smlouvě dohodnuto jinak. 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojištění lze ukončit dohodou pojistníka a pojistitele v průběhu doby pojištění kdykoliv, v případě sjednání pojištění na dobu neurčitou potom ve 
lhůtě sjednané v konkrétní smlouvě před výročím této smlouvy, případně výpovědí kterékoliv ze stran v případech stanovených zákonnými 
normami. 

Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. 


