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Pojištění obecné odpovědnosti 
Informační leták k pojistným produktům 
Společnost: HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka 
Produkt:      Pojištění obecné odpovědnosti

Tento informační produktový leták poskytuje stručný přehled. Není tudíž úplný. Úplné informace naleznete v dokumentech o pojištění 
(nabídka pojištění, pojistná smlouva a pojistné podmínky). Podrobné informace získáte ve všech uvedených dokumentech. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti. 

 

� Pojistná ochrana se vztahuje na území České republiky. 
� V pojistné smlouvě je možné sjednat rozšířenou územní platnost: např. Území Evropy, celého světa vyjma území USA a Kanady 

Územní rozsah pojištění 

Existují nějaká omezení pojistného krytí? 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě:

� újmou na životě a zdraví 
� újmou na majetku 
� finanční újmou, vyplývající z újmy na životě a zdraví 

a/nebo z újmy na majetku 

Individuální rozšíření rozsahu pojistného krytí, jako např. 
pojištění újmy na životním prostředí, náklady na sanace 
životního prostředí, rozšíření odpovědnosti za výrobek, 
nebo rozšíření územní platnosti je možno sjednat zvlášť. 

� újmy vzniklé v důsledku úmyslného nebo úmyslu
podobného jednání

� újmy způsobené prodlením se splněním zákonné nebo
smluvní povinnosti spočívající v tom, že pojištěný nesplnil
svou zákonnou nebo smluvní povinnost včas

� újmy vzniklé za uložené nebo uplatňované pokuty, penále,
smluvní sankce a jiné platby represivního, exemplárního
nebo preventivního charakteru.

� újmy vzniklé z povinného smluvního pojištění nebo
zákonného pojištění

� nároky s trestním charakterem
� újmy vzniklé vyšší mocí
� nároky ze záruky za vady

Co je předmětem pojištění? Co není pojištěno? 

Pojistná ochrana není poskytnuta: 

! u škod, které jsou soudně uplatňovány podle práva USA, podle kanadského nebo australského práva
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Pojistné se platí obvykle ročně a předem. Smluvně je možno sjednat čtvrtletní nebo měsíční placení. 

 

 

• Máte povinnost HDI úplně a pravdivě před uzavřením pojistné smlouvy a během její platnosti informovat o existujících rizicích a 
jiných faktorech majících vliv na výši pojistného.  

• Pojistnou událost, vůči vám uplatňované nároky a zahájení správního řízení nebo trestního soudního řízení nahlaste do jednoho 
týdne HDI. 

• V případě vzniku pojistné události zajistěte podle možnosti odvrácení nebo snížení rozsahu škody. 
• Při zjišťování výše škody a jejích následků odpovězte pravdivě na všechny dotazy HDI. Pokud jsou vůči vám uplatňovány nároky, 

neuznávejte je. Jsou-li nároky uplatňovány soudně, dbejte pokynů HDI. 
 

  
 

 

Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak mám uhradit pojistné? 

    
 
Počátek pojistné ochrany je uveden v pojistné smlouvě. Předpokladem existence pojistné ochrany je včasná a úplná úhrada pojistného.  
 
V případě sjednání smlouvy na dobu kratší jednoho roku končí pojistná ochrana ve sjednaném okamžiku, aniž by bylo zapotřebí výpovědi. 
 
V případě sjednání smlouvy na dobu jednoho roku a více se smlouva automaticky prodlužuje o další rok, pokud nebyla z Vaší nebo z naší 
strany vypovězena. 
 
Neuhrazené pojistné může mít za následek výpověď pojistné smlouvy nebo ztrátu nároku na plnění. 
 

 

Kdy začíná a končí pojistné krytí? 

   
 

Výpověď pojistné smlouvy je možná dle platných zákonných ustanovení a ujednání všeobecných pojistných podmínek. 
 

 Jak mohu pojistnou smlouvu vypovědět? 




