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Вид страхування
Страхування особистого
майна (страхування
майна)

Що саме страхуємо / платимо
• Пошкодження ваших особистих речей (одягу, предметів гігієни, електроніки, годинників тощо) через
основні елементи, пошкодження водою, крадіжка шляхом злому та пограбування, перенапруга, низька
напруга та коротке замикання, повінь та затоплення тощо
• Ви самi визначаєте застрахованих осіб у договорі страхування (особливо членів сім‘ї, дітей тощо)
• Обмеження продуктивності в межах до 100 000 крон
Шкоди, якi ви ненавмисно заподіяли комусь іншому:

Страхування
відповідальності
(цивільна)

• Ведення домашнього господарства або користування майном - наприклад вода виллється iз раковини
під час миття посуду і Затопити сусідів, причините пожежу, Розіб‘єте вікно тощо
• Розважальний спорт – наприклад їздячи на велосипеді, Ви станЕте причиною аварії
• Домашні тварини – наприклад собака буде бігти на прогулянці, і покусає іншу собаку
Шкоди, заподіяні іншими застрахованими особами:
• Наприклад ваші діти завдають шкоду в школі на довіреному планшеті, при грі з м’ячем дитина розибє
сусідське вікно
• Шкода, заподіяна вами, як працівникoм своєму роботодавцю до 4,5 разiв валового місячного заробітку

Страхування
професійної
відповідальності
(робота)

• Діє незалежно від того, чи працюєте ви за трудовим договором, або за договором про виконання
трудовoii діяльнoстi
• Застосовується наприклад на пошкодження або знищення предметів доручених роботодавцем
(інструменти, машини, ноутбуки, телефони тощо), пошкодження або знищення майна роботодавця,
фінансової шкоди заподіяної роботодавцем наприклад, додаткові транспортні витрати , перепакування
товарів тощо
• Широкий вибір додаткового страхування (Управління – група В, Управління – всі групи, Втрата
довірених речей, Штрафи та пені, Неправильна ручна робота та неправильна експлуатація, Транспорт
включаючи навантаження та розвантаження)

Cтрахування від
нещасного випадку
(річнe)

• Госпіталізація в результаті нещасного випадку (щоденна оплата – 1 000 крон) – можете використати
гроші для оплати медичнoго обслуговування вище стандарту або вашoго перебування з дитиною
в лікарні в Чехії
• Серйозні травми в результаті нещасного випадку – виплачені гроші можуть бути використані як болючі
для дітей, на покриття втрати доходу дорослих, на наднормове реабілітаційне лікування в рамках
реабілітації, на оплату медичних виробів або неоплачуваних ліків (страхова сума 25 000 крон)
• Ви можете оформити страхування як дорослих, так і дітей за одним договором, без необхідності оцінки
стану здоров‘я застрахованого

*Ц
 е пропозиція страхування для громадян України, визначена в сенсі Закону № 65/2022 Зб. «Про певні заходи у зв‘язку зі збройним
конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації».

На який термін можна оформити страховку?
Договори страхування можете укладати на певний або невизначений термін, які діють на території Чеської
Республіки, за винятком страхування від нещасних випадків, яке можна оформити лише на певний термін
а це на рік. Термін дії страхування від серйозних травм на території Чеської Республіки не обмежується.

Де і як ви можете застрахуватись?

З НАМИ
ДНI
ВИ НЕ О

Звертайтеся до наших консультантів, вони з радістю вам допоможуть і проконсультують вcе неoбхiдне:
Володимір Демідов
777 076 108

Роксана Рошканюк
608 048 598

Ігор Сиротюк
739 334 186

Олександра Рок
725 894 263

Generali Česká Distribuce a.s., дочірнє підприємство Generali České pojišťovny a.s.
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Typ pojištění

Pojištění osobních věcí
(majetkové pojištění)

Co konkrétně vám pojistíme/hradíme
• Škody na vašich osobních věcech (oblečení, hygienické potřeby, elektronika, hodinky aj.) v důsledku základních živlů,
vodovodních škod, odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením, přepětí, podpětí a zkratu, povodní a záplavou aj.
• Pojištěné osoby si sami určíte v pojistné smlouvě (zejména rodinní příslušníci, děti atd.)
• Limit plnění v rozsahu až do 100 000 Kč
Škody, které nechtěně způsobíte někomu jinému:

Pojištění odpovědnosti
(občanské)

• Provozem domácnosti nebo užíváním nemovitosti – např. přeteče voda ze dřezu při mytí nádobí a vytopíte sousedy,
způsobíte požár, rozbijete okno aj.
• Rekreačním sportem – např. při jízdě na kole způsobíte dopravní nehodu
• Domácími mazlíčky – např. pes se při venčení zaběhne a pokouše jiného psa
Škody, které způsobí další pojištěné osoby:
• Např. vaše děti způsobí škodu ve škole na svěřeném tabletu, při hře s míčem dítě rozbije okno souseda
• Škodu způsobenou vámi, jakožto zaměstnancem, vašemu zaměstnavateli, a to až do výše 4,5násobku vašeho hrubého
měsíčního výdělku

Pojištění odpovědnosti
při výkonu povolání
(práce)

• Pojištění je platné ať pracujete na základě pracovní smlouvy, na základě dohody o provedení práce, nebo dohody o pracovní
činnosti
• Vztahuje se např. na poškození nebo zničení svěřených věcí k práci od zaměstnavatele (nářadí, stroje, notebooky, telefony
atd.), poškození nebo zničení nemovitosti zaměstnavatele, finanční škody způsobené zaměstnavateli – např. vícenáklady
na dopravu, přebalování zboží atd.
• Široký výběr volitelného připojištění (Řízení – skupina B, Řízení – všechny skupiny, Ztráta svěřených věcí, Pokuty a penále,
Vadná manuální práce a chybná obsluha, Přeprava, včetně nakládky a vykládky)
• Hospitalizace následkem úrazu (denní plnění 1 000 Kč) – peníze můžete použít na úhradu nadstandardního pokoje nebo
vašeho pobytu s dítětem v nemocnici v České republice

Roční úrazové pojištění

• Závažná poranění následkem úrazu – vyplacené peníze je možné použít jako bolestné pro děti, k pokrytí výpadku
příjmu u dospělých, na nadstandardní rehabilitační léčbu v rámci rekonvalescence, k úhradě zdravotních pomůcek nebo
nehrazených léků (pojistná částka 25 000 Kč)
• Na jedné smlouvě můžete sjednat pojištění jak pro dospělé, tak děti, a to bez nutnosti ocenění zdravotního stavu
pojištěných

* Jedná se o nabídku pojištění pro ukrajinské občany definované ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Na jak dlouho si můžete pojištění sjednat?
Pojistné smlouvy můžete uzavřít na dobu určitou či neurčitou s platností na území České republiky. Výjimkou je Roční
úrazové pojištění, které lze sjednat pouze na dobu určitou a pojištění závažných poranění, které není omezeno platností
na území České republiky.

Kde a jak si můžete pojištění uzavřít?
Obraťte se na naše poradce, rádi vám pomůžou a poradí:
Volodymyr Demidov
M 777 076 108

Roksana Roshkaniuk
M 608 048 598

Igor Syroťuk
M 739 334 186

Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.

Alexandra Rock
M 725 894 263

V TOM
S NÁMI MI
SA
NEJSTE

