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Předsmluvní informace
V souladu s platnými právními předpisy Vám jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy
sdělujeme tyto informace:

Kdo jsme?
Jsme pojišťovnou s obchodní firmou: PREMIUM Insurance Company Limited
sídlo: 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian’s, Malta
korespondenční adresa: Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, Česká republika
jednající v roli pojistitele (dále též jako „pojistitel“)
předmět podnikání: pojišťovací, zajišťovací činnost a činnosti přímo vyplývající z těchto činností
registrace: registr společností na Maltě pod registračním číslem C 91171
orgán dohledu: Malta Financial Services Authority, se sídlem Triq L-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, Malta
Kontaktní údaje
adresa pro doručování: Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, Česká republika
internetové stránky: www.premium-ic.cz
Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojistitele je přístupná zde: http://www.premium-ic.cz

Čím se pojištění řídí
Vaše pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně
závaznými právními předpisy, regulujícími oblast pojišťovnictví, uzavřenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a dalšími
dokumenty, na které pojistná smlouva odkazuje. Pojistné podmínky upravují zejména předmět pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění,
pojistnou událost, včetně informace, proti jakým pojistným nebezpečím a případně do jaké výše Vám poskytneme pojistné plnění.
Pojistné podmínky rovněž ustanovují případy, kdy nemáme povinnost vyplatit pojistné plnění (výluky z pojištění). Pojistné podmínky
jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojišťovna s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním
případě nedohodnou jinak.

Jak uzavřít pojistnou smlouvu
Pojistnou smlouvu lze uzavřít v písemné formě, a to přijetím nabídky navrhovatele na uzavření pojistné smlouvy.

Trvání pojištění a způsoby jeho zániku
Pojištění se sjednává na dobu určitou uvedenou v pojistné smlouvě, anebo na dobu neurčitou, dle typu pojistného produktu. V pojistné
smlouvě může být ujednáno, že uplynutím sjednané pojistné doby pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další
pojistný rok (či jiný dohodnutý časový interval), pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest
týdnů před uplynutím pojistné doby, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace pojištění). Den začátku a
konce pojištění je uveden v pojistné smlouvě.
Pojištění zanikne:
– uplynutím pojistné doby, nedojde-li k automatické prolongaci pojištění,
– nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty v délce 1 (jednoho měsíce) ode dne doručení upomínky pojistníkovi
k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
– dohodou pojistníka a pojistitele, která musí obsahovat způsob vzájemného vyrovnání závazků,
– výpovědí pojistitele nebo pojistníka do 2 (dvou) měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou ode
dne doručení výpovědi druhé smluvní straně,
– výpovědí pojistitele nebo pojistníka do 1 (jednoho měsíce) ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo jeho odmítnutí
s výpovědní dobou 8 (osmi) dnů, která běží ode dne doručení výpovědi,
– výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou, doručenou pojišťovně:
o do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojišťovna porušila při určení výše pojistného nebo při výpočtu
pojistného plnění zásadu rovného zacházení,
o do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části
nebo o přeměně pojistitele, nebo
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do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojišťovně bylo odňato povolení k provozování
pojišťovací činnosti,
výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před
uplynutím pojistného období,
odstoupením od pojistné smlouvy,
zánikem pojistného zájmu
z dalších důvodů uvedených v právních předpisech, pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.
o

–
–
–
–

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy
Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy zájemce při
jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy. Stejně tak má pojistník právo od smlouvy odstoupit
v případě, že pojistitel poruší povinnost upozornit na nesrovnalosti, musí-li si jich být při uzavírání smlouvy vědom, mezi nabízeným
pojištěním a zájemcovými požadavky.
Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy pojistitele týkající
se skutečností, které mají význam pro rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, má
pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu s pojistníkem
neuzavřel. Pojistitel je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy zjistil porušení této povinnosti.
Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené
pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupil-li od smlouvy pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se
vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba pojistné plnění,
nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na adresu sídla pojistitele nebo na adresu pro doručování, nebo jej učinit písemně na
obchodním místě pojistitele. Uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Důsledky porušení podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy
V případě, že pojistník je v prodlení s placením pojistného, je pojistitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení a náhradu
nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s doručováním písemností týkajících se zaplacení dlužného pojistného.
V případě, že pojistník, pojištěný či oprávněná osoba poruší své zákonné nebo smluvní povinnosti, je pojistitel oprávněn za podmínek
stanovených v pojistné smlouvě včetně pojistných podmínek a v občanském zákoníkusnížit či odmítnout pojistné plnění, nebo
požadovat vrácení nebo náhradu vyplaceného pojistného plnění. Porušení povinností pojistníkem a/nebo pojištěným může též být
důvodem pro zánik pojištění výpovědí nebo odstoupením.

Způsob vyřizování stížností a řešení sporů
Jestliže nejste s našimi službami spokojeni, můžete Vaši stížnost doručit na naši adresu pro doručování uvedenou výše v této
informaci. Nedohodneme-li se jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. Se stížností se můžete obrátit rovněž i na Malta Financial
Services Authority a/nebo na Českou národní banku, které jsou příslušnými orgány dohledu v oblasti pojišťovnictví. Rozhodování
sporů z pojištění přísluší obecným soudům České republiky.

Jak nahlásit pojistnou událost a postupovat při škodě
Nastala-li škodní událost ve smyslu píslušných pojistných podmínek, učiňte nutná opatření ke zmírnění následků škody a bez
zbytečného odkladu oznamte pojišťovně, že nastala škodní událost:
– prostřednictvím e-mailu: likvidace@premium-ic.cz
– prostřednictvím formuláře určeného pro hlášení škodních událostí, umístěného na webové stránce pojistitele
– telefonicky na telefonním čísle: +421 850 888 988
– písemně na kontaktní adrese pojistitele: PREMIUM Insurance Company Limited, Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, Česká
republika
K nahlášení škody budete potřebovat:
– číslo pojistné smlouvy
– identifikační údaje pojistníka a pojištěného včetně jejich kontaktních údajů
– datum, čas a místo vzniku škodní události
– popis škody včetně příčiny škodní události a informací o jejím rozsahu
– odhad předpokládané výše škody a číslo účtu pro zaslání pojistného plnění
Dále postupujte dle pokynu likvidátora pojistné události, který pro konkrétní škodní událost bude určen pojistitelem.

Doba platnosti poskytnutých údajů včetně údaje o pojistném
Údaje obsažené v těchto předsmluvních informacích se vztahují k nabídce na sjednání pojištění. Nabídkou je pojišťovna vázána
do data, které je v ní uvedeno.

Způsob odměňování našich zaměstnanců v souvislosti s námi nabízeným pojištěním
Výše pojistného je stejná, ať si pojištění sjednáte sami, prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, či pokud Vám s tím
pomůže náš zaměstnanec.
2/3

Výše pojistného, způsob a doba jeho placení
Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistné je možné hradit ve splátkách. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
je pojistné splatné prvním dnem trvání pojištění. Pojistné je možné uhradit převodem, v takovém případě se pojistné považuje za
uhrazené okamžikem připsání celé částky pojistného na účet pojistitele.

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ
I. Charakteristika a rozsah pojištění
Pojištění je určeno pro pojištění majetku podnikatelů a právnických osob. Rozsah a podmínky jednotlivých pojištění vyplývají ze
Všeobecných pojistných podmínek pro stavebně-montážní pojištění VPP_CAR_EAR (dále jen „VPP_CAR_EAR“), doložek a
z ujednání v pojistné smlouvě. Ustanovení pojistných podmínek platí, není-li v pojistné smlouvě uvedeno něco jiného.

II. Pojistná nebezpečí, pojistné plnění
Toto pojištění se sjednává pro ochranu budovaného stavebního nebo montážního díla specifikovaného v pojistné smlouvě před všemi
pojistnými nebezpečími v závislosti na sjednaném rozsahu pojištění.

Pojistná nebezpečí

Pojistné plnění

Základní rozsah pojištění

Pojišťovna
vyplatí
částku,
odpovídající
přiměřeným nákladům, které jsou potřebné pro
uvedení budovaného díla do stavu, v jakém se
nacházelo bezprostředně před vznikem
pojistné události, sníženou o cenu zbytků

•

Pojištění budovaného díla proti všem pojistným nebezpečím (Allrisk),
která nejsou vyloučena

Možnost připojištění:
•

Odpovědnost včetně křížové odpovědnosti

•

Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Limity pojistného
v pojistné smlouvě.

plnění

jsou

sjednané

Pojistné plnění v případě pojištění majetku
Pojišťovna vyplatí pojistné plnění oprávněné osobě. Horní hranicí plnění je v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, limit nebo
sublimit pojistného plnění. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě
jako spoluúčast.

Pojistné plnění v případě pojištění odpovědnosti za škodu
Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit podle
obecně závazných právních předpisů, a to za podmínek stanovených všeobecnými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
Pojistné plnění z jedné pojistné události nepřesáhne limit plnění ujednaný v pojistné smlouvě.
Pojistná plnění vyplacená ze všech škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit nebo
sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. Pojištěný se na pojistném plnění podílí
částkou sjednanou v pojistné smlouvě (spoluúčast).

III. Výluky
Výluky jsou uvedeny v článcích 2, 16 a 22 VPP_CAR_EAR. Další výluky mohou být také uvedeny v pojistné smlouvě.
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