POJIŠTĚNÍ
MAJETKU

Pojištění majetku kryje zejména rizika způsobená živelními událostmi, odcizením věci krádeží vloupáním nebo loupeží, rizika
způsobená úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věci.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ A NEMOVITÝCH OBJEKTŮ
CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
• budovy, bytové domy a ostatní stavby včetně příslušenství staveb
a stavebních součástí
• zařízení, stroje, drobný investiční majetek, elektronika
• věci cizí, v užívání, převzaté, zásoby, peníze a cennosti, věci
zvláštní umělecké hodnoty, věci zaměstnanců
JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části
či nákladu
• povodeň, záplava
• vichřice, krupobití
• sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
• sesuv nebo zřícení sněhových lavin

• p ád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
• tíha sněhu nebo námrazy
• z emětřesení
• v oda vytékající z vodovodních zařízení
• p řetlak nebo zamrzání
• odcizení

věci krádeží vloupáním nebo loupeží
• ú myslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus)
• rozbití skel

POJIŠTĚNÍ STROJŮ
CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
• jednotlivé mobilní nebo stacionární stroje nebo soubory strojů
JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• škody, které byly způsobeny nahodilou událostí, při kterých byla
omezena nebo vyloučena funkčnost pojištěného stroje nebo
zařízení (chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní
vadou; přetlakem páry, plynu nebo kapaliny, podtlakem; pádem
nebo vniknutím cizího předmětu; zkratem či jiným působením

elektrického proudu; selháním měřicích, regulačních nebo
zabezpečovacích zařízení; nesprávnou obsluhou, nešikovností,
nepozorností, nedbalostí)
• d opojistit lze škody vzniklé následkem živelní události a odcizením
předmětu pojištění
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POJIŠTĚNÍ MAJETKU
POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU
CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
• finanční ztráty způsobené přerušením provozu z důvodu věcné
škody

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• ž ivelní nebezpečí
• v případě uzavření strojního pojištění i strojní rizika
• o dcizení

POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK PŘI PŘEPRAVĚ
CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
• pojištění zásilky pro případ poškození, zničení nebo pohřešování
JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
• pojistit lze proti všem pojistným nebezpečím, tj. pro případ
poškození, zničení nebo pohřešování, způsobeným nahodilými
událostmi, jako jsou zejména živelní nebezpečí, potopení lodi,
havárie dopravního prostředku či zřícení letadla
• škody vzniklé při zřícení skladovacích budov
• škody při nakládce a vykládce, překládání zásilky či při manipulaci
• odcizení zásilek, loupež

• vandalismus

• š kody způsobené přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní
zkáza (působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik
tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky negativní činnosti
živočichů apod.
POJIŠTĚNÍ LZE UZAVŘÍT:
• p ro každou jednotlivou zásilku
• p ro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva)
• p ouze na vybraná pojistná nebezpečí

DALŠÍ TYPY MAJETKOVÉHO POJIŠTĚNÍ
• pojištění mobilních a stacionárních elektronických zařízení
na tzv. všechna rizika
• tzv. všerizikové stavebně-montážní pojištění
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