Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: MAXIMA pojišťovna, a.s. 		
IČ: 61328464, Česká republika

Produkt: MaxDomov

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní informace o produktu
najdete v pojistných podmínkách, předsmluvní informaci a pojistné smlouvě.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o majetkové pojištění staveb a domácností, užívaných k soukromým účelům. Součástí pojištění jsou i asistenční služby
a pojištění odpovědnosti za škodu.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění majetku:
Předmětem pojištění majetku mohou být hlavní
a vedlejší stavby, včetně objektů ve výstavbě. Dále
soubor movitých věcí a jiného majetku, který tvoří
zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo
k uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob
žijících s ním ve společné domácnosti (pojištěné
osoby). Pojištěn je majetek, který je ve vlastnictví
pojištěných osob. Mezi pojistná nebezpečí v pojištění
majetku patří například:
požár, výbuch, úder blesku, povodeň a záplava;
vichřice a krupobití;
sesouvání půdy, zemětřesení;
zřícení skal nebo zemin a lavin;
pád stromů, stožárů a jiných předmětů;
náraz dopravního prostředku/letadla;
kouř;
přetlak a zamrzání vody;
tíha sněhu nebo námrazy;
kapalina unikající z vodovodního zařízení,
imploze;
zatečení atmosférických srážek;
zkrat, přepětí a podpětí;
odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky
krádeží nebo loupeží;
vandalismus;
loupež přepravovaných peněz nebo cenností;
poškození či rozbití skla;
poškození zateplené fasády zvířetem.

Pojistné plnění se nevztahuje například na:
škody
způsobené
úmyslně
pojištěným,
pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou
osobou na základě podnětu některého z nich;
škody vzniklé v důsledku válečných událostí
jakéhokoliv druhu;
škody vzniklé v důsledku jaderné reakce,
jaderného záření nebo radiaktivního zamoření;
škody způsobené zavlečením nebo rozšířením
nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.

Pojištění odpovědnosti kryje:
odpovědnost pojištěného při běžných činnostech
v občanském životě;
odpovědnost vlastníka, držitele, nájemce nebo
správce nemovitosti.
Připojištění a doplňková pojištění
Součástí pojištění jsou vždy technické asistenční
služby.

Jaké je pojistné plnění?

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Pojistné plnění může být omezeno například
v následujících situacích:
Je
‑li pojistná částka v době pojistné události
nižší o více jak 15 % než pojistná hodnota
pojištěného majetku uvedená v pojistné smlouvě
(podpojištění), sníží pojistitel pojistné plnění
v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke
skutečné výši pojistné hodnoty. Toto neplatí
u pojištění prvního rizika.
V případě odcizení věci krádeží vloupáním bude
poskytnuto plnění maximálně do výše limitů dle
tabulky zabezpečení.
Dále platí:
Pojištěný se na pojistném plnění podílí
dohodnutou spoluúčastí.
Pojistné plnění je vyplaceno maximálně do výše
sjednaného limitu či sublimitu pojistného plnění.

Z pojištění se poskytuje náhrada nákladů na opravu
nebo znovupořízení předmětu pojištění v důsledku
jejich poškození, zničení nebo ztráty sjednanými
pojistnými nebezpečími.
Maximální výše pojistného plnění pro pojištění
majetku je dána pojistnou hodnotou věci (pojistnou
částkou nebo limitem plnění), v případě pojištění
odpovědnosti za újmu se poskytuje náhrada
způsobené škody třetím osobám dle sjednaných
limitů plnění.
Upozornění: přesný rozsah Vámi sjednaného
pojištění je uveden ve Vaší pojistné smlouvě.

Upozornění: úplné znění a výčet omezení a výluk
pojistného krytí najdete v pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Není‑li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění majetku se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území České
republiky, na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území České republiky bez omezení. Pojištění
odpovědnosti občanů dle DPP/630-08, část I. se mimo území ČR vztahuje i na přechodný zahraniční pobyt pojištěného ve
státech, které celou svou rozlohou leží na geografickém území Evropy, pokud doba tohoto pobytu nepřesahuje tři měsíce
od okamžiku opuštění území ČR.

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;
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?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období, není‑li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojistné lze platit převodem
z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem), platební kartou nebo poštovní poukázkou.
Je‑li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojistitel oprávněn odečíst od pojistného plnění celé dlužné pojistné nebo jiné
pohledávky z pojištění až do konce pojistného období.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistné krytí začíná dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě a končí dnem zániku pojistné smlouvy. Pojištění
se sjednává na dobu neurčitou.

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.
Upozornění: další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v zákoně nebo v pojistné smlouvě, resp. v pojistných podmínkách,
které jsou její součástí.

