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Stavební a montážní pojištění
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Česká pojišťovna a.s.

Produkt:
Stavební a montážní pojištění

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled 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 sjednána).
O JAKÝ DRUH POJIŠTĚNÍ SE JEDNÁ?
Stavební a montážní pojištění je pojištění proti všem nebezpečím (ALLRISK), které kryje škody na budovaném díle.
Pojištění se sjednává jako škodové.

Co je předmětem pojištění?
Pojištěním jsou kryty veškeré škody na budovaném
díle, které nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými
podmínkami vyloučeny. Zejména se jedná o škody vzniklé
v důsledku:
Pádu, nárazu
Vandalismu
Živelních událostí
Nehody při přepravě materiálu na staveništi
V rámci pojištění lze sjednat například
následující připojištění:
• Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže
• Stavební stroje a montážní stroje
• Stávající nebo okolní majetek
• Odpovědnost

Na co se pojištění nevztahuje?
Hlavní výluky:
Škody vzniklé v důsledku války, použitím
válečných zbraní včetně biologických, chemických
a biochemických prostředků
Škody vzniklé v důsledku stávky, výluky, blokády,
vzpoury, plenění, politického násilí, občanských
nepokojů nebo jiné aktivity motivované politicky,
sociálně, nábožensky nebo rasově a sabotáže
Škody způsobené jadernou energií, jaderným zářením,
radioaktivní kontaminací

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše
sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného
plnění

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na místě uvedeném v pojistné smlouvě
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Jaké mám povinnosti?
– Řádně a včas hradit pojistné
– Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem
jsou zpracovávány jejich osobní údaje
– Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností
(např. změnu jména, příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka)
– Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci
jejího rozsahu a následků
– Oznámit bezodkladně pojistnou událost
– Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
– Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění
– Neuznat svůj závazek k náhradě škody bez souhlasu pojišťovny
V případě pojištění odpovědnosti dále:
– Pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody či újmy, postupovat podle
pokynů pojišťovny
– Nesmím bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě
– Nesmím uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání

Kdy a jak provádět platby?
Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku pojištění,
není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Výše a způsob placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné
smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy.
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, uzavírá se smlouva na dobu určitou.
Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné
smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného
nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
- po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
- po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
- ke konci pojistného roku, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného roku
Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na
dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření
pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek.

