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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace o vašem
konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a ve všech dokumentech, které jsou její součástí. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a/nebo Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.
Tedy o pojištění povinnosti nahradit újmu způsobenou jinému.
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na újmu různého typu, např.:
- vytopení sousedů při přetečení vany či dřezu, vypadnutí hadice pračky
- zranění jiné osoby při jízdě na kole, na lyžích, při fotbale a dalších rekreačních aktivitách
- způsobení požáru při vaření nebo kempování
- zavinění dopravní nehody chodcem
- zničení zboží neopatrností v prodejně
- poškození věci z půjčovny, např. sportovní výbavy, zahradní techniky
- nehoda výstřelem z legálně držené zbraně
- škody způsobené domácím zvířetem - psem, koněm apod.
Pojištění se vztahuje i na újmy na pronajatém bytě, na vybavení ubytovacího zařízení, při zájmové činnosti, způsobené
studenty při praktickém vyučování či stáži.
Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti se vztahuje na újmu různého typu, např.:
- na majetku, zdraví či životě způsobené pádem střešních tašek nebo sněhu ze střechy
- prasknutí potrubí ve zdi a vytopení sousedních bytů
- zkrat elektroinstalace a požár s poškozením cizího majetku
- výbuch plynu při rekonstrukci domu/bytu s poškozením cizího majetku

Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

✔ odpovědnost v běžném občanském životě
✔ odpovědnost vyplývající z vlastnictví nemovitosti

✘ újmu způsobenou úmyslně pojištěným
✘ újmu po požití alkoholu apod.
✘ újmu způsobenou při profesionální sportovní

Pojistná nebezpečí
✔ újma na věci
✔ újma na životě a zdraví člověka
✔ újma na zvířeti
✔ regres zdravotní pojišťovny / orgánu
nemocenského pojištění
✔ právní ochrana proti uplatněnému nároku
Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě.

činnosti

✘ újmu způsobenou při výdělečné činnosti
✘ újmu způsobenou při činnosti, v souvislosti
s níž zákon ukládá povinnost pojištění

✘ újmu způsobenou divokým nebo nebezpečným
exotickým zvířetem

✘ újmu způsobenou zvířetem chovaným
k výdělečným účelům

✘ újmu způsobenou manželovi, sourozenci apod.
✘ újmu způsobenou právnické osobě, s níž jste
majetkově propojeni
Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
! pojistné plnění je omezeno limitem plnění
Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte
v platné pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✔ Odpovědnost v běžném občanském životě - na území EVROPY, s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského
svazu, nejsou-li členy EU
✔ Odpovědnost vyplývající z vlastnictví nemovitosti - na území České republiky
Přesný územní rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?

–
–
–
–

Zodpovědět pravdivě a úplně dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
Nastane-li škodná událost, učinit veškerá opatření k tomu, aby se nezvětšoval rozsah jejích následků, a bez
zbytečného odkladu nám ji oznámit.
Plnit další povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období, 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).

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a zaniká některým ze způsobů zániku
pojištění upravených v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
− Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
− K poslednímu dni každého pojistného období; výpověď musí být pojišťovně 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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