Pojištění odpovědnosti podnikatelů
a právnických osob za újmu způsobenou
poskytováním odborných služeb
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: MAXIMA pojišťovna, a.s.
IČ: 61328464, Česká republika

Produkt: MaxByznys - Profesní odpovědnost

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní informace o uvedeném pojistném produktu. Kompletní předsmluvní a
smluvní informace o produktu najdete v Předsmluvních informacích o pojištění, Pojistných podmínkách, pojistné
smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených (informační povinnost pojišťovny dle zákona č. 170/2018 Sb., o
distribuci pojištění a zajištění).

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění odpovědnosti podnikatelů a právnických osob za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
poskytováním odborných služeb, tj pojištění:

Na co se pojištění nevztahuje?


Újmu způsobenou provozem pojištěné
činnosti jinak než vadou poskytnuté odborné
služby,



Újmu způsobenou v souvislosti s činností,
kterou pojištěný vykonává neoprávněně, vč.
případů, kdy tuto činnost vykonává pomocí
osob bez oprávnění nezbytného k jejímu
výkonu,



Újmy na majetku a zdraví třetích osob v souvislosti
s poskytováním odborných služeb



Náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou
a regresní náhrady dávek nemocenského pojištění
vyplacenými
orgánem
nemocenského
pojištěnív souvislosti s výše uvedenou újmou na na
zdraví nebo usmrcením



Následná finanční újma v souvislosti s výše uvedenou
újmou

 Škodu způsobenou úmyslně pojištěným,
pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou
osobou s podnětu některého z nich.



Čistá finanční škoda, tj. újma na jmění, kterou je
možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než
jako škoda uvedená výše

 Válečné události, stávky, teroristické akty,
chemické a biologické kontaminace, škody
na životním prostředí, působení jaderné
energie nebo záření.

Jaké je pojistné plnění?
Maximální výše pojistného plnění za újmu je dána
sjednaným limitem plnění.
Pro některá rizika mohou být v pojistné smlouvě ujednány
sublimity v rámci sjednaného limitu plnění.
Upozornění: Přesný
rozsah
Vámi
sjednaného
pojištění je uveden ve Vaší pojistné
smlouvě.

Pojišťovna dále není povinna vyplatit pojistné plnění
v případě, kdy k pojistné události došlo:
 Následkem nebo vlivem skutečnosti, kterou
jste při sjednání pojištění zatajil/a, a tím jste
porušil/a
svou
povinnost
pravdivého
a úplného zodpovězení dotazů pojišťovny.
 V souvislosti s Vámi páchanou trestnou
činností.
Upozornění: Přesné znění výluk z Vámi sjednaného
pojištění je uvedeno ve Vaší pojistné
smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Pojištěný se na pojistném plnění podílí
dohodnutou spoluúčastí.

!

Náhrada újmy může
případech
omezena
smlouvou.

být v některých
zákonem
nebo

Upozornění: Přesné znění omezení Vámi sjednaného
pojištění je uvedeno ve Vaší pojistné
smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se vztahuje na území specifikovaného státu (např. Česká republika) nebo na jinak specifikované

území uvedené v pojistné smlouvě, např.
o Česká republika a Slovenská republika
o Evropa

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?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li
v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit převodem z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem) nebo poštovní
poukázkou.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě a končí dnem, uvedeným v pojistné
smlouvě jako konec pojištění. Ve smlouvě je možno dohodnout automatické prodloužení pojištění na další
pojistný rok.

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.

