Pojištění přerušení provozu
Informační dokument o pojistném produktu
Produkt: Přerušení provozu
svobodných povolání

Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu a Všeobecné pojistné podmínky pro Cestovní pojištění (dále jen „VPP“).

O jaký druh pojištění se jedná?

Jedná se o pojištění přerušení provozu svobodných povolání. Produkt slouží k ochraně klienta při přerušení jeho provozu.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?
Pojištění přerušení provozu


Předmětem pojištění je ušlý zisk a výdaje na krytí nezbytných
nákladů, které v provozu vznikají i v případě jeho přerušení
Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou úplným nebo částečným
přerušením provozu v důsledku:






Poškození nebo zničení věcí nebo prostor nezbytných k výkonu
činnosti pojištěného provozu
Nemoci nebo úrazu osoby odpovědné za provoz s následkem
pracovní neschopnosti
Rozhodnutí oprávněného orgánu o přerušení činnosti provozu z
důvodu epidemie nebo nákazy
Povodní nebo záplav
Připojištění přerušení provozu v důsledku krádeže vloupáním
nebo loupežného přepadení











Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době
uzavření pojištění
Na škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu
Na škody způsobené úmyslně
Na škody vzniklé následkem onemocnění virem HIV, pohlavních
chorob, TBC, hepatitis typ B, C, infekce EB virem a v důsledku
tropických přenosných chorob, pokud není uvedeno v pojistné
smlouvě jinak
Na škody, které nejsou výslovně obsaženy ve zvoleném rozsahu
pojištění
Na škody, které vznikly při provozování horolezeckého sportu
Úvěrové a leasingové dohody na nemovitosti a předměty, které se
bezprostředně nevztahují k zajištění činnosti provozu

Další výluky z pojištění najdete v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě

Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou úplným nebo částečným
přerušením provozu v důsledku:





Krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením, při kterém došlo
k odcizení či zničení věcí nezbytných k výkonu činnosti provozu
Poškození nebo zničení prostor nezbytných k výkonu činnosti
provozu, ke kterým došlo při vloupání nebo loupežném přepadení
Připojištění horních končetin
pojištění trvalých následků úrazu horních končetin

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje, může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec
nevyplatit

!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna
v přiměřené výši snížit pojistné plnění

!

V případě přerušení provozu v důsledku těhotenství se poskytuje
pojistné plnění pouze jednou za dobu těhotenství a to max. v délce
20 pracovních dnů

!

V případě vodovodní škody je pojistné plnění poskytováno max. za
30 pracovních dní přerušení provozu

!

V případě povodně nebo záplavy, kdy místo pojištění není přímo
zaplaveno, ale dojde k přerušení provozu, se poskytuje pojistné
plnění za doloženou dobu přerušení, max. však za 5 pracovních dní
přerušení provozu

!

V případě, že je místo pojištění přímo zaplaveno a v důsledku toho
dojde k přerušení provozu, se poskytuje pojistné plnění za
doloženou dobu přerušení provozu, max. však za 30 pracovních dní
přerušení provozu

!

Nárok na pojistné plnění vzniká až po uplynutí čekací doby
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Další omezení v pojistném krytí najdete v pojistných podmínkách a v pojistné
smlouvě

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?



Pojištění je platné na celém světě
Pojištění přerušení provozu se vztahuje na majetkové škody vzniklé v pojištěném místě pojištění

Jaké mám povinnosti?
–
–
–
–
–
–
–

Povinnosti pojistníka
Platit pojistné včas a ve sjednané výši
Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy
Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu
Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem
V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno
Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění

–
–

Povinnosti pojištěného
Pojistník / osoba odpovědná za provoz je povinen / povinna nejpozději do 15 dnů po přerušení nebo částečném přerušení provozu zaslat do
pojišťovny oznámení o pojistné události
Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost
Při úrazu nebo nemoci osoby odpovědné za provoz, která má za následek přerušení provozu, je osoba odpovědná za provoz povinna kromě výše
uvedených dokladů zaslat i kopii dokladu o pracovní neschopnosti s uvedením diagnózy
Osoba odpovědná za provoz je povinna se při nemoci nebo úrazu léčit dle pokynů lékaře, na vyžádání pojišťovny se dát na její náklady vyšetřit
jejím smluvním lékařem a dát pojišťovně k dispozici potřebné lékařské zprávy

–
–
–
–
–

Kdy a jak provádět platby?
První platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy a zároveň vždy před
počátkem pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistná ochrana začíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec pojištění
Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká
Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které smlouva zaniká

