Pojištění Můj majetek
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Generali Česká pojišťovna a.s.

Produkt:
Můj majetek

Česká republika
Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu najdete v dalších
dokumentech, zejména v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne
všechna pojištění a připojištění uvedená v tomto dokumentu musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Produkt Můj majetek je určen pro spotřebitele a nabízí pojištění majetku, asistence, odpovědnosti v běžném občanském životě, odpovědnosti vlastníka
nemovitosti a cestovní pojištění. Dále je určen fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, kterým nabízí pojištění majetku a asistence. Jedná
se o pojištění škodová.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění majetku
Pojištění majetku lze sjednat pro obytné budovy, byty,
související stavby a domácnosti v rozsahu a za podmínek
stanovených pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami
a vždy v základním rozsahu zahrnuje:

Obecné výluky z pojištění:
škoda vzniklá úmyslným jednáním nebo hrubou
nedbalostí pojištěného, spolupojištěného nebo třetí
osoby z jejich podnětu
škoda vzniklá v důsledku válečných událostí jakéhokoliv
druhu a v důsledku vnitřních nepokojů
pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na
jakékoliv plnění či nárok v souvislosti
s uplatňováním mezinárodních sankcí

Základní živel (požár, kouř, výbuch, přímý úder blesku,
pád letadla či jeho části nebo nákladu, aerodynamický
třesk, náraz vozidla, vichřice, krupobití, pád stromů,
stožárů nebo jiných těles, tíha sněhu nebo námrazy,
sesouvání nebo pád sněhových lavin, sesuv půdy
a zřícení skal, zemětřesení)
Vodovodní škody
Je-li stavba nebo domácnost obydlena méně než 180 dní v
kalendářním roce, je možné vodovodní škody odpojistit.
Při sjednání pojištění majetku je možné volit z balíčků Start,
Standard, Exclusive a tyto pak upravovat dle Vaší konkrétní
potřeby včetně možného sjednání dalších připojištění.
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V rámci pojištění obytných budov, bytů a souvisejících
staveb lze dále sjednat:
Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením
Odcizení vnějších stavebních součástí
Povodeň a záplava
Přepětí, podpětí, zkrat a neoprávněný odběr el. energie
Havárie rozvodů
Skla a sanitární zařízení (all risk)
Vandalismus
Sprejerství
Náhrada výdajů za ztrátu vody
Atmosférické srážky
Poškození zateplení a oplocení zvířaty
V rámci pojištění domácnosti lze dále sjednat:
Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením
Povodeň a záplava
Přepětí, podpětí, zkrat a neoprávněný odběr el. energie
Havárie rozvodů
Skla a sanitární zařízení (all risk)
Vandalismus
Sprejerství
Náhrada výdajů za ztrátu vody
Atmosférické srážky
Věci v zavazadlovém prostoru auta na území Evropy
Znehodnocení věcí v chladícím zařízení

Vybrané výluky z pojištění obytných budov, bytů
a souvisejících staveb:
stavby neudržované a sešlé, stavby na vodních tocích
a korytech a pozemky
Vybrané výluky z pojištění jiné stavby:
stavby na vodních tocích a korytech
pozemek, rodinné domy, bytové domy, bytové jednotky,
stavební materiál
Vybrané výluky z pojištění domácnosti:
věci zvláštní hodnoty, peníze, audiovizuální technika
a hudební nástroje nejsou pojištěny v nebytových
prostorech a ve společných nebytových prostorech
věci podnájemníků, zvířata chovaná k výdělečným
účelům, směnky, plány a projekty
Vybrané výluky z pojištění movitých věcí ATYP:
vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy
opotřebení nebo únava materiálu
úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění
oprávněnou osobou
Vybrané výluky z pojištění odpovědnosti:
škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl
objednanou, zadanou či jinak požadovanou činnost,
pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně
provedena
škody způsobené v souvislosti s vlastnictvím, provozem
nebo údržbou vozidla, letadla, dronu nebo plavidla
škody vzniklé v souvislosti s výkonem podnikatelské
činnosti
Vybrané výluky z Chytrého cestovního pojištění:
škoda nastalá v souvislosti s provozováním sportů
při organizovaných soutěžích amatérských či profe
sionálních sportovců pořádaných jakoukoliv organizací
a veškerá příprava k této činnosti
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Pojištění jiné stavby vždy zahrnuje:
Základní živel (požár, kouř, výbuch, přímý úder blesku,
pád letadla či jeho části nebo nákladu, aerodynamický
třesk, náraz vozidla, vichřice, krupobití, pád stromů,
stožárů nebo jiných těles, tíha sněhu nebo námrazy,
sesouvání nebo pád sněhových lavin, sesuv půdy
a zřícení skal, zemětřesení)
V rámci pojištění jiné stavby lze dále sjednat:
Vodovodní škody
Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením
Odcizení vnějších stavebních součástí
Povodeň a záplava
Přepětí, podpětí, zkrat a neoprávněný odběr el. energie
Skla a sanitární zařízení (all risk)
Vandalismus
Sprejerství
Pojištění movitých věcí ATYP
V rámci pojištění movitých věcí ATYP lze sjednat:
Aktiv (all risk)
Invalidní vozíky a vybrané kompenzační pomůcky
na území Evropy (all risk)
Hudební nástroje na území Evropy
Přenosná elektronika na území Evropy (all risk)
Zahradní technika (all risk)
Soubor movitých věcí
Jednotlivě specifikované movité věci
Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
poskytuje ochranu pro případ škody či újmy neúmyslně
způsobené jinému v souvislosti s pojištěnými činnostmi
běžnými v občanském životě, např. při vedení domácnosti,
sportu a rekreaci či při vlastnictví a opatrování zvířete.
Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti
poskytuje ochranu pro případ škody či újmy neúmyslně
způsobené jinému v souvislosti zejména s vlastnictvím,
držbou, nájmem, správou či údržbou nemovitosti, která
je pojištěna.
V základním rozsahu obě tato pojištění odpovědnosti
zejména zahrnují:
újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením
škodu způsobenou poškozením nebo zničením věci
následnou finanční škodu
V rámci pojištění odpovědnosti lze dále sjednat:
připojištění pronajímatele
Chytré cestovní pojištění
Chytré cestovní pojištění lze sjednat s pojištěním
domácnosti nebo s pojištěním obytných budov, bytů
a souvisejících staveb a poskytuje ochranu při cestách
nebo pobytu v zahraničí.
V základním rozsahu toto pojištění vždy zahrnuje:
pojištění léčebných výloh
asistence k Chytrému cestovnímu pojištění
pojištění cestovních zavazadel
pojištění právní ochrany
V rámci Chytrého cestovního pojištění lze dále sjednat:
pojištění storna cesty
Pojištění asistence
Pojištění asistence je součástí pojištění majetku a vždy
zahrnuje variantu:
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Základ, která omezeně obsahuje technickou asistenci
a právní asistenci.
V rámci pojištění asistence lze dále sjednat:
variantu Nadstandard, která obsahuje rozsah uvedený
ve variantě Základ a navíc IT a Kyber asistenci.
Konkrétní rozsah výše uvedených jednotlivých pojištění
je uveden v pojistných podmínkách a případně v pojistné
smlouvě.
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škody nastalé v souvislosti s nastoupením na cestu
v době, kdy je Ministerstvem zahraničních věcí České
republiky nebo Světovou zdravotnickou organizací nebo
obdobnou institucí doporučeno necestovat do dané
oblasti
škody, které nebyly prokázány doložením dokladu
o výjezdu mimo území České republiky, ze kterého
je patrné, že nedošlo k překročení maximální délky
jednoho výjezdu
Vybrané výluky z pojištění asistence:
běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy
spory mezi členy společné domácnosti nebo spory
mezi manželi, registrovanými partnery, nebo mezi
druhem a družkou
odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy zaviněnými jednáním člena asistované domácnosti
Úplný rozsah výluk je uveden v pojistných podmínkách
a případně v pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
pojistné plnění je omezeno pojistnou částkou nebo
limitem/sublimitem pojistného plnění, který je uvedený
v pojistné smlouvě; pojistník pojistnou částku stanovuje
na vlastní odpovědnost; pojistné plnění může být
omezeno také limitem pojistného plnění stanoveným
v pojistných podmínkách (např. v případě odcizení věci
krádeží vloupáním)
pokud jsou předmětem pojištění také věci
v zavazadlovém prostoru auta na území Evropy,
pojišťovna neposkytne pojistné plnění za krádež
vloupáním, ke které došlo v době mezi 22:00 a 6:00 hod.
mimo nepřetržitě hlídané parkoviště
pojištění skla a sanitárních zařízení se nevztahuje na
předměty pojištění v době výstavby nebo rekonstrukce
pojištěné stavby
pojistné plnění je sníženo o spoluúčast, jejíž výše je
uvedena v pojistné smlouvě
pokud je pojistná částka v době vzniku pojistné události
o více než 20 % nižší než hodnota pojištěného majetku,
má pojišťovna právo snížit pojistné plnění (neplatí
v případě pojištění bytu)
pokud je časová cena pojištěné stavby v době vzniku
pojistné události nižší než 30 % její nové ceny,
poskytne pojišťovna pojistné plnění v časové ceně (tedy
s přihlédnutím ke stupni opotřebení)
pro stanovení pojistné hodnoty obytných budov se
nezohledňují tržní faktory, např. poloha pojišťovaného
majetku
v případě pojištění odpovědnosti je připojištění
pronajímatele sjednáno se sublimitem ze sjednaného
limitu pojistného plnění a jeho výše je vždy uvedena
v pojistné smlouvě
v případě Chytrého cestovního pojištění se pojištění
vztahuje jen na cesty, u kterých doba nepřetržitého
pobytu pojištěného v zahraničí trvá maximálně 30 dní
v případě Chytrého cestovního pojištění lze pojistit
nejvýše 5 osob
v případě Chytrého cestovního pojištění se toto pojištění
vztahuje na děti do věku 26 let, pouze pokud studují
a zároveň s pojištěným sdílí společnou domácnost
v případě pojištění asistence – právní ochrany a právního
sporu z internetových rizik může asistenční centrála snížit
pojistné plnění v případě pozdního nebo liknavého přístupu
oprávněné osoby, která způsobila zvýšení nákladů
v případě pojištění asistence je pojistné plnění omezeno
horní hranicí. Horní hranice je stanovena u jednotlivých
pojistných plnění limitem nebo sublimitem pojistného
plnění; počtem pojistných událostí pro jedno pojistné
období či délkou trvání pojistného plnění.
Další omezení jsou uvedena v pojistných podmínkách
a mohou být uvedena také v pojistné smlouvě.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Místo pojištění či územní rozsah jsou uvedeny v pojistné smlouvě, zpravidla se jedná o konkrétní místo na území České republiky,
popř. území Evropy nebo světa
Konkrétní místo pojištění či územní rozsah je vždy uveden v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Jaké mám povinnosti?
– Platit řádně a včas pojistné
– Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány
jejich osobní údaje
– Oznámit pojišťovně jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika či pojistného zájmu a změnu podstatných skutečností
(např. změnu příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka)
– Předcházet vzniku škodní události, a když už k ní dojde, udělat vše pro to, aby škody byly co nejmenší
– Když dojde k pojistné události, okamžitě to oznámit pojišťovně
– Předložit pojišťovně veškeré požadované doklady a sdělit požadované informace
– Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména umožnit
prohlídku poškozené věci
– Učinit veškerá opatření ke zmírnění následků škodní události. Postupovat podle pokynů pojišťovny, a pokud to okolnosti umožňují,
tyto pokyny si od pojišťovny vyžádat
Další povinnosti jsou ujednány v pojistných podmínkách a mohou být také uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je možné platit převodem nebo inkasem z účtu, složenkou anebo formou SIPA či SISA. Placení pojistného je také možné
dohodnout ve splátkách (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně).
Je-li pojištění sjednáno na dobu neurčitou, pojistné je splatné vždy k prvnímu dni příslušného pojistného období, není-li
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku pojištění, není-li v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak.
Konkrétní výše, způsob a případná frekvence placení pojistného je vždy uvedena v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění lze sjednat na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím nebo na dobu určitou, která je sjednaná v pojistné smlouvě. První
pojistné období začíná dnem počátku pojištění. Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění.
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění.
Pojištění může skončit zejména výpovědí, dohodou, odstoupením od pojistné smlouvy, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou
v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu. Pojištění sjednané na dobu určitou skončí
rovněž uplynutím pojistné doby.
Chytré cestovní pojištění také zaniká vždy nejpozději dnem zániku pojištění domácnosti nebo pojištění obytných budov, bytů a
souvisejících staveb.
Pojištění asistence také zaniká vždy nejpozději dnem zániku pojištění domácnosti nebo pojištění obytných budov, bytů a souvisejících
staveb.
Další způsoby vzniku a zániku pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
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Pojistnou smlouvu je možné vypovědět například po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření
pojistné smlouvy. Dále po vzniku pojistné události výpovědí doručenou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Smlouvu je možné vypovědět ke konci pojistného období. V tom případě musí být výpověď doručena druhé straně nejpozději 6 týdnů
před koncem pojistného období.
Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku je možné odstoupit. Odstoupit je možné do čtrnácti dnů ode dne uzavření
pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek (pokud k tomuto sdělení dojde na vaši žádost po uzavření pojistné
smlouvy).
Další možnosti zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
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