Pomůcka – Cílové trhy pojistných produktů
podnikatelského pojištění
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Cílové trhy pojistných produktů
podnikatelského pojištění
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELE A PRÁVNICKÝCH OSOB
Pojištění je určeno zejména pro:
• právnické osoby a podnikatele v průmyslu,
službách a obchodu;
• podnikatele v zemědělství;
• vlastníky a nájemce nemovitostí;
• města, obce a školy;
• spolky, nadace;
• investory ve stavebnictví a stavební firmy;
• právnické osoby a podnikatele poskytující
odborné služby ( profesní odpovědnost)
• poskytovatele zdravotních služeb.

V závislosti na povaze sjednaného pojištění platí,
že pojistníkem i pojištěným může být:
• fyzická osoba – podmínkou pro sjednání pojištění
je plnoletost pojistníka;
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.
Pojistníkem může být i cizinec s korespondenční adresou
na území ČR.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ JISTOTA
Podnikatelé, živnostníci a právnické osoby
podnikající v obchodu, službách a výrobě:
• s movitým majetkem do 6 mil. Kč;
• s nemovitým majetkem do 25 mil. Kč;
• s příjmy z podnikatelské činnosti do 12 mil. Kč;
• s maximálně 3 místy pojištění;
• požadovaný limit plnění v pojištění odpovědnosti
do 15 mil. Kč.
Pojištění majetku není vhodné pro subjekty typu:
• prodej a opravy motorových vozidel, autobazary

Pojištění odpovědnosti není vhodné pro subjekty typu:
• municipality, veřejná správa, školská zařízení
• zdravotnická zařízení nebo subjekty, jejichž předmět
činnosti spadá do tzv. profesní odpovědnosti
V závislosti na povaze sjednaného pojištění platí,
že pojistníkem i pojištěným může být:
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.
Pojistníkem může být i cizinec s korespondenční adresou
na území ČR.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE NEBO ZASÍLATELE
Pojištění je určeno výhradně pro:
• dopravce provozující vnitrostátní a mezinárodní silniční
nákladní dopravu na základě platné koncesní listiny
nebo výpisu z živnostenského rejstříku;
• zasílatele obstarávající přepravu zásilek na základě
platného živnostenského oprávnění;
• dopravce provozující drážní dopravu na základě platné licence
nebo jiného osvědčení.

Pojistníkem i pojištěným může být:
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.

99.8.60.100 07.2021 v03

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ SPOLEČNÝ DOMOV
Majitelé, správci, provozovatelé bytových domů:
• PO/FO, společenství vlastníků, bytové družstvo, spolek;
• 4 a více bytových jednotek v nemovitosti;
• v nemovitosti převažuje funkce bydlení;
• nemovitost je v katastru nemovitostí evidována
jako bytový dům;
• hodnota nemovitosti max. 300 mil. Kč;
• požadovaný limit plnění v pojištění odpovědnosti
do 50 mil. Kč.

V závislosti na povaze sjednaného pojištění platí,
že pojistníkem i pojištěným může být:
• právnická osoba/fyzická osoba;
• společenství vlastníků;
• bytové družstvo;
• spolek.
Pojistníkem může být i cizinec s korespondenční
adresou na území ČR.

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI
Právnické osoby typu:
• obchodní společnost;
• družstvo;
• spolek;
• veřejně prospěšná společnost;
• nadace;
• fond;
• ústav;
• výzkumná instituce;
• vysoká škola.
Pojištění nelze sjednat právnickým osobám pokud:
• jsou v insolvenčním řízení, likvidaci nebo platební
neschopnosti;
• jsou finanční institucí, peněžním ústavem
(bankou, pojišťovnou), obchodníkem s cennými papíry;

• jsou příspěvkovou organizací;
• jsou politickou stranou nebo hnutím;
• mají jako hlavní předmět činnosti poradenství v oblasti
financí, dotací a grantů;
• mají záporný vlastní kapitál.
Pojistníkem může být výhradně právnická osoba
(společnost).
Pojištěným se rozumí fyzická osoba, která byla,
je nebo se v době trvání pojištění stane:
• členem orgánu společnosti;
• zaměstnancem společnosti s řídící nebo kontrolní funkcí
ve společnosti;
• vlivnou osobou.

POJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH RIZIK
Pojištění finanční způsobilosti dopravce
• silniční a autobusoví dopravci, kteří musí prokázat finanční
způsobilost.
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Nekonání akce, Hole-in-One
• pořadatelé sportovních, kulturních a podobných akcí;
• pořadatelé amatérských golfových turnajů.
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