
Co je předmětem pojištění?
Základní rizika

 Náhlé poškození nebo zničení pojištěného 
budovaného díla uvedeného v pojistné smlouvě 
nahodilou událostí, která není z pojištění 
vyloučena

 Odcizení pojištěného budovaného díla

 Tento odstavec přesunout pod volitelná 
připojištění

Volitelná připojištění

 Zařízení a vybavení staveniště sloužící k realizaci 
pojištěného budovaného díla

 Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje 
sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla

 Stávající majetek pro případ škody nastalé 
v přímé souvislosti s výstavbou pojištěného 
budovaného díla

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které 
vznikly v důsledku:

 Válečných událostí, teroristických aktů 

 Kybernetického nebezpečí

 Zásahu státní moci nebo veřejné správy

 Působení jaderné energie

 Zastavení nebo přerušení prací na budovaném díle

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

Pojištění se dále nevztahuje na:

 Ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní 
související, včetně preventivních

 Jakoukoliv následnou škodu

 Škodu způsobenou v souvislosti s činností, kterou 
pojištěný vykonává neoprávněně

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Pojištění je vymezené pojistnou částkou nebo 
limitem pojistného plnění, které jsou současně 
horní hranicí plnění pojistitele.

 Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění 
dohodnutou spoluúčastí.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo 
montáže budovaného stavebního nebo montážního díla.

Pojištění majetku a odpovědnosti 
podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s. Produkt: Stavební a montážní pojištění

Smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury.



Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na 

všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv 

na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných 

hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí některou z možností zániku pojištění 
uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Písemně k poslednímu dni ročního pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného 

období, jinak bude pojištění ukončeno až ke konci následujícího pojistného období.

• Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.

• Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.

Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.


