
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
pro podnikatele a právnické osoby
Informační dokument o pojistném produktu

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní informace o uvedeném pojistném produktu. Kompletní předsmluvní a smluvní informace 
o produktu najdete v Předsmluvních informacích o pojištění, Pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní 
uvedených (informační povinnost pojišťovny dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění). 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení dat v počítačovém systému pojištěného, úmyslným jednáním třetí 
osoby (např. DOS útok) nebo nedbalostním pochybením pojištěného. Pojištění se také vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu 
vzniklou jinému následkem výše uvedené události, ať už v souvislosti s počítačovým systémem pojištěného nebo bez této souvislosti.    

Společnost: MAXIMA pojišťovna, a.s.   Produkt: Pojištění kybernetických rizik
IČ: 61328464, Česká republika

Co je předmětem pojištění?

1. Náklady pojištěného na uvedení do původního 
stavu v souvislosti se vznikem odpovědnosti 
za data nebo s porušením zabezpečení sítě, tj.: 

 Náklady na obnovu dat.
 Forenzní náklady.
 Náklady spojené s kyber vydíráním.
 Výdaje právního zastupování.
 Náklady vynaložené na povinné oznámení a na 

vztahy s veřejností.
 Náklady a pokuty v oblasti platebních karet.

2. Náhrada škody nebo pokuta v důsledku 
odpovědnosti za:

 Předání malwaru z počítačového systému 
pojištěného.

 Chybu zabezpečení počítačového systému 
pojištěného, v jejímž důsledku dojde 
k neoprávněnému přístupu.

 Nezabránění DoS, DDoS útoku, spuštěnému 
z počítačového systému pojištěného.

 Ztrátu neveřejných dat či informací třetí strany. 
 Porušení legislativy, závazku mlčenlivosti nebo 

práva na ochranu osobních údajů.

3. Ušlý zisk a stálé náklady v případě přerušení 
nebo omezení provozu následkem:  

 Neoprávněného přístupu.
 Chyby operátora.
 DoS, DDoS útoku.
 Zavedení malwaru do sítě pojištěného.

Jaké je pojistné plnění?
Maximální výše pojistného plnění je dána sjednaným 
limitem plnění.

Upozornění: Přesný rozsah Vámi sjednaného 
pojištění je uveden ve Vaší pojistné 
smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
 Případ smrti, úrazu nebo ztráty či poškození 

hmotného majetku. 
 Náklady na upgrade a aktualizaci systémů 

a preventivní opatření.
 Škody vzniklé v souvislosti s připojením 

k nezabezpečené síti.
 Selhání, výpadek nebo přerušení služeb 

nebo sítí (např. internetové, elektrické, satelitní, 
telekomunikační). 

 Škody vzniklé v souvislosti s užitím 
neautorizovaného software.

 Škody vzniklé v důsledku působení 
elektromagnetických polí, ionizujícího záření 
a pod.

Pojišťovna dále není povinna vyplatit pojistné 
plnění v případě, kdy k pojistné události došlo:  

 Následkem nebo vlivem skutečnosti, kterou 
jste při sjednání pojištění zatajil/a, a tím jste 
porušil/a svou povinnost pravdivého a úplného 
zodpovězení dotazů pojišťovny. 

 V souvislosti s Vámi páchanou trestnou činností. 
Upozornění: Přesné znění výluk z Vámi 

sjednaného pojištění je uvedeno 
ve Vaší pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí? 
 Pojištěný se na pojistném plnění podílí 

dohodnutou spoluúčastí.
 V pojištění přerušení provozu je plnění omezeno 

dobou ručení, sjednanou v pojistné smlouvě.
 Plnění může být v některých případech omezeno 

zákonem nebo smlouvou.

Upozornění:   Přesné znění omezení Vámi 
sjednaného pojištění je uvedeno 
ve Vaší pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na území celého světa.

 Je-li v souvislosti s pojistnou událostí nezbytný zásah IT odborníka, vztahuje se pojištění pouze na náhradu nákladů na 
takový zásah realizovaný IT odborníkem z území České republiky. 

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti během trvání pojištění:

 Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i v době platnosti pojistné smlouvy.

 Oznamovat pojišťovně všechny změny kontaktních údajů.

 Včas a ve stanovené výši platit pojistné.

 Dbát, aby škoda nenastala a učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.

Povinnosti v případě uplatnění nároku na pojistné plnění:

 Pojistnou událost nahlásit bez zbytečného odkladu dle postupu, uvedeného v pojistné smlouvě.

 Podat pravdivé informace o jejím vzniku a příčinách. 

 Předložit veškeré požadované dokumenty a postupovat dle pokynů pojišťovny.

 Odpovědět pojišťovně pravdivě a úplně na všechny dotazy týkající se pojištění.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné 
smlouvě uvedeno jinak.

Pojistné lze platit převodem z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem) nebo poštovní poukázkou.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě a končí dnem, uvedeným v pojistné smlouvě jako 
konec pojištění. 

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí doručenou 

 Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.

 Nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období.

 Do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní 
doby. 


