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CESTOVNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST 
(BTA)

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Právnické osoby vysílající své zaměstnance do zahraničí. 
Krátkodobé cesty do 120 dní. Roční karty bez omezení po-
čtu cest, s maximální délkou cesty do 90 dní. Dlouhodobé 
pobyty do 9 měsíců případně do 365 dní.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje léčebné výlohy a další rizika v Evropě i ve svě-
tě dle zvolené skladby

•	 Základem jsou vždy léčebné výlohy a asistenční 
služby

•	 Pojištění odpovědnosti za újmu třetí osobě během 
cesty

•	 Zpoždění, ztráta, nebo poškození zavazadel
•	 Zpoždění nebo zrušení letu
•	 Zrušení, zkrácení cesty
•	 Právní výlohy
•	 Právní pomoc a kauce v případě dopravní nehody
•	 Náhrada za vyslání náhradního pracovníka
•	 Denní odškodné při hospitalizaci
•	 Úrazová složka – smrt úrazem / trvalé následky 

úrazu během cesty
•	 Terorismus a nebezpečné události
•	 Rizikové sporty

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele a na-
přímo, je určen zaměstnavatelům, kteří vysílají své zaměst-
nance do zahraniční – služební cesty, stáže, pro řidiče ná-
kladních vozidel (BTA Truck), atd..
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen fyzickým osobám.

SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Firmy pojišťující své zaměstnance nebo své klienty na úra-
zové pojištění. Pojistná smlouva na dobu neurčitou, s po-
jistným obdobím jeden rok s automatickou obnovou nebo 
na dobu poměrné části roku – jednorázové akce.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje následující rizika s územní platností po celém 
světě dle zvolené skladby, s krytím 24 hodin nebo po dobu 
výkonu práce pro pojistníka.

•	 Smrt následkem úrazu
•	 Úplná trvalá invalidita
•	 Trvalé následky úrazu
•	 Dočasná pracovní neschopnost následkem úrazu/

nemoci – denní dávky 
 

 
 
 
 
 

•	 Nebo denní odškodné následkem úrazu dle oceňo-
vací tabulky

•	 Denní odškodné při hospitalizaci
•	 Domácí léčení navazující na hospitalizaci
•	 Bezvědomí
•	 Zlomeniny
•	 Popáleniny
•	 Rekvalifikační výlohy
•	 Pohřební výlohy
•	 Výlohy na invalidní vozík
•	 Chirurgický zákrok v důsledku úrazu

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme prostřednictvím pojišťovacích zprostřed-
kovatelů a napřímo potenciálním klientům, je určen zaměst-
navatelům, kteří mají oprávněnou potřebu své zaměstnance 
chránit či poskytnout jim pojištění jako benefit.
Produkt je určen pro zaměstnance, statutární členy, klíčové 
osoby pojistníka.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen fyzickým osobám.

EVENT– ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Firmy pořádající teambuildingy a dobrovolnické dny, pří-
městské tábory, školní výlety, školy v přírodě, filmové a diva-
delní produkce na území České republiky. Po dohodě i pro 
akce v zahraničí s pojištěním léčebných výloh.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje úrazové pojištění akcí. Pojištění v základní va-
riantě je sjednáváno bez sportů. Běžné a rizikové sporty lze 
sjednat za příplatek. Pojistná smlouva vzniká zaplacením. 
Pojištění je jednorázové.
Pojištění zahrnuje denní dávky při dočasné pracovní ne-
schopnosti, denní odškodné při hospitalizaci, zlomeniny, 
popáleniny, trvalé tělesné poškození následkem úrazu, výlo-
hy na invalidní vozík, smrt následkem úrazu, pohřební výlo-
hy, ztrátu osobních věcí, osobní odpovědnost za újmu – dle 
zvolené varianty.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme prostřednictvím pojišťovacích zprostřed-
kovatelů a napřímo potenciálním klientům. Produkt je určen 
zaměstnavatelům, kteří mají oprávněnou potřebu své za-
městnance chránit či poskytnout jim pojištění jako benefit; 
školám, školkám pro své žáky, kteří mají oprávněnou po-
třebu ochrany těchto osob či agenturám nabízející pojištění 
jako doplňkovou službu k pořádané akci.
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VYLOUČENÉ SEGMENTY
Není určeno pro fyzické osoby.

SEDADLA

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické a právnické osoby – pro případ úrazu ve vozidle, kte-
ré je ve vlastnictví nebo dočasném pronájmu pojistníka. Po-
jištění je určeno pro majitele osobních vozidel, provozovatele 
taxi služeb, společnosti zabývající se přepravou osobu (kate-
gorie vozů M1), carsharingové společnosti, autopůjčovny.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje úraz k němuž došlo ve vozidle nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti na komunikaci (při jízdě nebo havá-
rii vozidla, při uvádění vozidla do chodu, při nastupování/
vystupování, při nakládání či vykládání do / z vozidla, při 
krátkodobé zastávce jako např. provádění nezbytné opra-
vy nebo doplňování paliva), za podmínky, že pojištěný byl 
ošetřen na místě dopravní nehody zdravotnickou záchran-
nou službou nebo nejpozději do 24 hodin po této nehodě 
ve zdravotnickém zařízení. Platnost na geografickém území 
Evropy.
Pojištění zahrnuje denní odškodné při hospitalizaci, zlome-
niny, popáleniny, trvalé tělesné poškození následkem úrazu, 
výlohy na invalidní vozík, výlohy na kosmetickou operaci, 
výlohy na rekvalifikaci, smrt následkem úrazu, pohřební 
výlohy – dle zvolené varianty.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění lze sjednat pro případ úrazu ve vozidle, které je 
ve vlastnictví nebo dočasném pronájmu pojistníka.
Smlouva vzniká zaplacením. Potenciálním klientem je fyzic-
ká nebo právnická osoba, která vlastní či má v pronájmu 
dvoustopé motorové vozidlo s registrační značkou vydanou 
v České republice a platných technickým průkazem.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Jiná vozidla než osobní automobil. Profesionální sportovní 
činnost, účast v závodu včetně přípravných jízd. Vozidla, 
která jsou používána jako pracovní stroje. Vozidla bez regist-
rační značky, platného technického průkazu, vozidla nezpů-
sobilá k provozu na pozemních komunikacích.

TRAVEL – CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické a právnické osoby – pojištění převážně na soukro-
mé zahraniční cesty. Krátkodobé jednorázové do 60 dní, 
dlouhodobé do 365 dní, roční paušální bez omezení počtu 
cest, pojištění stornopoplatků).

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje léčebné výlohy v Evropě i ve světě, úrazy 
a související právní výlohy, ztrátu nebo poškození zavazadel 
a škody z odpovědnosti za újmu. Volitelně lze připojistit  
 

zimní a rizikové sporty, storno poplatky, rizika při cestování 
autem nebo letadlem, veterinární péči.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění lze sjednat na soukromé zahraniční cesty a pra-
covní cesty administrativního charakteru. Manuální práce 
lze pojistit za příplatek. V případě pojištění stornopoplatků 
je nutno pojištění sjednat nejpozději 3. den po zaplacení 
cestovních služeb. Pojištění na cestu se sjednává před od-
jezdem a smlouva vzniká zaplacením. Potenciálním klientem 
je fyzická nebo právnická osoba, která se chystá vycestovat 
do zahraničí.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Osoby cestující v rozporu s lékařským doporučením osoby 
cestující za vyhledáním lékařské péče, osoby trvale žijící 
v zahraničí.
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POJIŠTĚNÍ ÚRAZU, NEMOCI, OSOBNÍ

POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ÚRAZŮ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, věk 18. – 80. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
•	 Smrt následkem úrazu

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele. Je 
určen fyzickým osobám splňující věkovou kategorii a pobyt 
v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

POJIŠTĚNÍ ZLOMENIN A PORANĚNÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, věk 18. – 85. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Popáleniny 2. a 3. stupně
•	 Zlomeniny
•	 Vymknutí
•	 Vnitřní poranění

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele. Je 
určen fyzickým osobám splňující věkovou kategorii a pobyt 
v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám

ZLOMENINY A PORANĚNÍ S BONUSEM POJIŠTĚNÍ 
PENĚŽENKY A KLÍČŮ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, věk 18. – 85. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Popáleniny 2. a 3. stupně
•	 Zlomeniny
•	 Vymknutí
•	 Vnitřní poranění
•	 Pojištění peněženky
•	 Pojištění klíčů

 
VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele. Je 
určen fyzickým osobám splňující věkovou kategorii a pobyt 
v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

ŽENSKÁ RAKOVINA S BONUSEM ODCIZENÍ
KABELKY

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby - ženy, věk 18. – 65. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Diagnóza ženské rakoviny
•	 Chirurgický zákrok v souvislosti s ženskou rakovinou
•	 Odcizení kabelky (obsah, osobní doklady a klíče)

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele. Je 
určen fyzickým osobám (ženám) splňující věkovou kategorii 
a pobyt v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, věk 18. – 80. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Hospitalizace následkem úrazu
•	 Hospitalizace následkem na ARO nebo JIP
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu na ARO 

nebo JIP
 
VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele. Je 
určen fyzickým osobám splňující věkovou kategorii a pobyt 
v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU
S BONUSEM POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY A KLÍČŮ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, věk 18. – 80. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Hospitalizace následkem úrazu
•	 Hospitalizace následkem úrazu na ARO nebo JIP
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu na ARO 



CÍLOVÉ TRHY COLONNADE 2021 | 5

nebo JIP
•	 Pojištění peněženky
•	 Pojištění klíčů

 
VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele.
Je určen fyzickým osobám splňující věkovou kategorii a po-
byt v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU A NEMOCI

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, věk 18. – 80. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Hospitalizace následkem úrazu a nemoci
•	 Hospitalizace následkem úrazu a nemoci na ARO 

nebo JIP
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu a nemoci
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu a nemoci 

na ARO nebo JIP
 
VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele.
Je určen fyzickým osobám splňující věkovou kategorii a po-
byt v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU A NEMOCI 
S BONUSEM POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY A KLÍČŮ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, věk 18. – 80. narozenin, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Hospitalizace následkem úrazu a nemoci
•	 Hospitalizace následkem úrazu a nemoci na ARO 

nebo JIP
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu a nemoci
•	 Souběžná hospitalizace následkem úrazu a nemoci 

na ARO nebo JIP
•	 Pojištění peněženky
•	 Pojištění klíčů

 
VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele.
Je určen fyzickým osobám splňující věkovou kategorii a po-
byt v ČR bez ohledu na povolání, zájmy a koníčky. 

 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

POJIŠTĚNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Odcizení mobilního telefonu
•	 Náklady z neoprávněného užití mobilního telefonu

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele.
Je určen fyzickým osobám splňující pobyt v ČR bez ohledu 
na povolání, zájmy a koníčky.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, České republice, domácí mazlíček starší
3 měsíců

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Platba veterináři za léčení následkem úrazu
•	 Odpovědnost za škody na zdraví způsobené do-

mácím mazlíčkem
•	 Odpovědnost za škody na majetku způsobené 

domácím mazlíčkem

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele.
Je určen fyzickým osobám s pobytem v ČR, majícím psa 
nebo kočku starší 3 měsíců ve společné domácnosti bez 
ohledu na povolání, zájmy a koníčky.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám.

POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické osoby, Česká republika

SPECIFIKACE PRODUKTU
•	 Odcizení peněženky
•	 Odcizení klíčů
•	 Ztráta klíčů
•	 Zneužití platební karty

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt nabízíme přes pojišťovací zprostředkovatele.
Je určen fyzickým osobám splňující pobyt v ČR bez ohledu 
na povolání, zájmy a koníčky.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen právnickým osobám. 
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AUTOPOJIŠTĚNÍ

EUROGAP

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické a právnické osoby, které pořizují nové nebo ojeté 
motorové vozidlo kategorie M1/N1.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění investice do vozidla, které kryje rozdíl mezi poři-
zovací cenou a obecnou hodnotou v době vzniku pojistné 
události. Pojistnou událostí se rozumí totální škoda z jaké-
koli příčiny, je-li takto vyhodnocena primárním pojistitelem 
(CASCO), nebo odcizení vozu. Volitelně lze připojistit i spo-
luúčast z havarijního pojištění.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt je distribuován primárně prostřednictvím dealerů 
nových a ojetých motorových vozidel a leasingových spo-
lečností, tzn. jedná se o jednotlivce i podnikatele, kteří právě 
pořizují vozidlo splňující podmínky pojištění.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Vozidla, která nesplňují podmínky - starší 6 let, zakoupena před 
více než 6 měsíci, vozidla bez VTP, registrovaná mimo ČR, 
vyloučené značky, vyloučené způsoby užití (vozidla s právem 
přednosti v jízdě, autoškoly, taxi, demo, závodní speciály, atp.).

LEASEGAP

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické a právnické osoby, které pořizují nové nebo ojeté 
motorové vozidlo kategorie M1/M2/M3/N1/N2/N3 pro-
střednictvím operativního leasingu, nebo jiné formy dlou-
hodobého financování (1 – 5 let).

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění investice do vozidla, které kryje rozdíl mezi účetní 
a obecnou hodnotou v době vzniku pojistné události. Po-
jistnou událostí se rozumí totální škoda z jakékoli příčiny, 
je-li takto vyhodnocena primárním pojistitelem (CASCO), 
nebo odcizení vozu. Volitelně lze připojistit i spoluúčast 
z havarijního pojištění.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt je distribuován primárně prostřednictvím pojišťo-
vacích agentů a leasingových společností, tzn. jedná se 
o jednotlivce i podnikatele, kteří právě pořizují vozidlo spl-
ňující podmínky pojištění.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Vozidla, která nesplňují podmínky - starší 6 let, zakoupena 
před více než 6 měsíci, vozidla bez VTP, registrovaná mimo 
ČR, vyloučené značky, vyloučené způsoby užití (vozidla 
s právem přednosti v jízdě, autoškoly, taxi, demo, závodní 
speciály, atp.), vozidla hrazená v hotovosti, financování  
s vysokou akontací (40+%).

TRUCKGAP

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické a právnické osoby, které pořizují nové nebo ojeté 
motorové vozidlo kategorie M2/M3/N2/N3.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění investice do vozidla, které kryje rozdíl mezi poři-
zovací cenou a obecnou hodnotou v době vzniku pojistné 
události. Pojistnou událostí se rozumí totální škoda z jaké-
koli příčiny, je-li takto vyhodnocena primárním pojistitelem 
(CASCO), nebo odcizení vozu. Volitelně lze připojistit i spo-
luúčast z havarijního pojištění. 

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt jr distribuován primárně prostřednictvím dealerů 
nových a ojetých motorových vozidel, pojišťovacích agen-
tů a leasingových společností, tzn. jedná se o jednotlivce 
i podnikatele, kteří právě pořizují vozidlo splňující podmínky 
pojištění.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Vyloučené segmenty viz Eurogap + vozidla pronajímaná 
(financovaná OL).

AUTOCHECK

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Fyzické a právnické osoby, které pořizují nové nebo ojeté 
motorové vozidlo kategorie M1/N1, nebo mají v majetku 
vozidlo stále kryté zárukou výrobce.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Kryje náhlé mechanické nebo elektrické poruchy vozidla 
způsobené selháním některé z krytých součástek, přičemž 
obnovení funkčnosti vyžaduje okamžitou opravu nebo vý-
měnu.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt je distribuován prostřednictvím dealerů nových 
a ojetých motorových vozidel. Potenciálním klientem je fy-
zická nebo právnická osoba, která si pořizuje nový nebo 
ojetý vůz splňující podmínky alespoň jednoho z pojistných 
programů.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Vozidla, která nesplňují podmínky jednotlivých pojistných 
programů – stáří, nájezd km, doba od zakoupení; vozidla 
bez VTP, registrovaná mimo ČR, vyloučené značky, vylou-
čené způsoby užití (vozidla s právem přednosti v jízdě, auto-
školy, taxi, demo, závodní speciály, atp.).
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POJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH RIZIK

D&O - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen primárně pro členy statutárních orgánů 
korporátních společností, obchodních firem, družstev a ne-
ziskových organizací. Dále pro zaměstnance společností 
v kontrolních a řídících funkcích.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Jedná se o podnikatelské pojištění, které kryje osobní od-
povědnost za vzniklou finanční škodu, kterou při výkonu 
své funkce způsobí členové statutárních a dozorčích orgánů 
společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, jedna-
tel, prokurista, manažer v řídící funkci apod.).

KRYTÁ RIZIKA:
Finanční škody vzniklé porušením povinnosti jednat s péčí 
řádného hospodáře a další související náklady, např. právní 
zastoupení, osobní a rodinné výdaje, náklady na šetření, 
obhajobu, zachování dobré pověsti, pokuty a sankce.
Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců 
s automatickou prolongací.

Územní platnost: celý svět

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění D&O je cíleno na členy statutárních a kontrolních 
orgánů společností bez ohledu na velikost či obor podnikání 
mimo vyloučené segmenty.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro společnosti v insolvenci, v úpadku 
a pro státní správu a zastupitele měst a obcí.

D&O – INDIVIDUÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
MANAŽERŮ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen pro jednotlivce: členy statutárních orgánů 
korporátních společností, obchodních firem, družstev a ne-
ziskových organizací. Dále pro zaměstnance společností 
v kontrolních a řídících funkcích.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Jedná se o podnikatelské pojištění jednotlivců, které kryje 
osobní odpovědnost za vzniklou finanční škodu, kterou při 
výkonu své funkce způsobí členové statutárních a dozorčích 
orgánů společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, 
jednatel, prokurista, manažer v řídící funkci apod.).

KRYTÁ RIZIKA
Finanční škody vzniklé porušením povinnosti jednat s péčí 
řádného hospodáře a další související náklady, např. právní 
zastoupení, osobní a rodinné výdaje, náklady na šetření, 
obhajobu, zachování dobré pověsti, pokuty a sankce.

Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců 
s automatickou prolongací.

Územní platnost: celý svět

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění D&O je cíleno na jednotlivce: členy statutárních 
a kontrolních orgánů společností bez ohledu na velikost či 
obor podnikání mimo vyloučené segmenty.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro společnosti v insolvenci, v úpadku 
a pro státní správu a zastupitele měst a obcí.

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Pojištění profesní odpovědnosti se sjednává pro společnosti 
podnikající v oblasti ekonomických a právnických profesí – 
jako jsou např. daňový poradci, právníci, účetní, notáři, audi-
toři, makléři, realitní kanceláře apod..

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje finanční škodu, kterou pojištěný neúmyslně 
způsobí třetí osobě - nejčastěji svému klientovi - v souvislos-
ti s odbornou činností, kterou vykonává.
Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů právního zastou-
pení vynaložených v souvislosti s obranou proti nároku.

Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců. 

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt je určen pro soukromé společnosti podnikající 
v oblasti advokacie, ekonomického a daňového poraden-
ství, IT, realitních služeb, management consultingu a dotač-
ního poradenství. 

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro zdravotní organizace, lékaře, archi-
tekty, projektanty a inženýry.

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen pro soukromé společnosti jakéhokoliv za-
měření a instituce nebo organizace, které mají ve své správě 
data klientů, zaměstnanců nebo obchodních partnerů.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje především škody vzniklé zveřejněním citlivých 
informací nebo osobních údajů, které má pojištěný ve své 
správě a za které nese odpovědnost. Pojištění se vztahuje 
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i na náklady související s tímto pochybením jako jsou např. 
náklady na služby znalce v oboru kybernetika, obnovu elek-
tronických dat nebo nápravu dobrého jména společnosti 
(PR služby).
Klientům jsou rovněž kryty náklady právního zastoupení 
v případě žaloby ze strany poškozeného.
Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu
12 měsíců.
Pojištění kybernetických rizik je unikátním spojením tradič-
ní pojistné ochrany za účelem náhrady škody způsobené 
hackerským útokem, odcizením, či ztrátou dat a současně 
zahrnuje i krytí nákladů, které daná společnost musí vyna-
ložit v důsledku vzniklé škody – náklady na právní služby, IT 
odborníky či PR specialisty, ušlý zisk apod.
 
VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt je určen pro soukromé společnosti jakéhokoliv za-
měření a instituce nebo organizace, které mají ve své správě 
data klientů, zaměstnanců nebo obchodních partnerů. Jed-
ná se podnikatelské pojištění vhodné pro společnosti všech 
velikostí a bez ohledu na obor podnikání.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro individuální osoby, domácnosti 
a retailové koncové zákazníky.

POJIŠTĚNÍ GDPR

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen pro firmy pracující s osobními / důvěrnými 
informacemi klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců.

SPECIFIKACE PRODUKTU 
Pojištění kryje především škody vzniklé zveřejněním citlivých 
informací nebo osobních údajů, které má pojištěný ve své 
správě a za které nese odpovědnost. Pojištění se vztahuje 
i na sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem pro 
ochranu osobních údajů. Pojištění se zpravidla sjednává 
na pojistnou dobu 12 měsíců. 

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Produkt je určen pro soukromé společnosti jakéhokoliv za-
měření a instituce nebo organizace, které mají ve své správě 
data klientů, zaměstnanců nebo obchodních partnerů. 

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro individuální osoby, domácnosti 
a retailové koncové zákazníky.

POJIŠTĚNÍ ZPRONEVĚRY

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen pro soukromé společnosti jakéhokoliv 
zaměření, např. obchodní řetězce, velkoobchody, sklady, 
hotelové řetězce, apod. 

SPECIFIKACE PRODUKTU 
Pojištění zpronevěry kryje riziko vzniku škody způsobené 
společnosti podvodným jednáním zaměstnanců. Základ-
ní pojistné krytí lze rozšířit o riziko odcizení v provozních 
prostorách pojištěného, padělání platebních příkazů nebo 
peněz a počítačové podvody vč. podvodných převodů pe-
něžních prostředků.

Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 
12 měsíců. 

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Jedná se o pojištění podvodu nebo zpronevěry zaměstnan-
ce jak u klasických obchodních a výrobních společností, tak 
i u společností z oblastí finančního sektoru jako jsou banky 
a pojišťovny.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro casina, bezpečnostní agentury, 
státní správu. 
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI A ODPO-
VĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen pro podnikatele a firmy jako ochrana před 
nároky třetích stran vyplývajících z jejich právní odpověd-
nosti za škody nebo újmy vzniklé při podnikatelské činnosti 
či odpovědnosti za škodu v důsledku vady výrobku. Za vad-
ný výrobek je možno považovat i vadně vykonanou práci 
/ služby dodané pojištěným, pokud se jejich vada projeví 
po předání.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění se vztahuje na odpovědnost za náhradu věcné 
škody a škody na zdraví včetně osobní újmy, dále náhra-
du finanční škody vyplývající z věcné škody nebo škody 
na zdraví a odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti 
s vlastnictvím / držbou / pronájmem nemovitosti. V základ-
ním krytí produktu je také křížová odpovědnost pojištěných 
subjektů, odpovědnost za náhradu ekologických škod v re-
žimu „náhlých a nahodilých“ (klauzule 72h) a povinnost k ná-
hradě škody z regresních nároků zdravotních pojišťoven. 
Pojištění zahrnuje i náhradu nákladů na právní řízení.
V případě pojištění odpovědnosti za výrobek pojištění po-
krývá škody na zdraví či na majetku třetích osob, k nimž do-
šlo v souvislosti s užitím/použitím výrobku pojištěného, který 
tak nezaručoval z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které bylo 
možno oprávněně očekávat. Vyloučeny však zůstávají škody 
na samotném výrobku pojištěného, jakož i související rekla-
mační nároky.
Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za výrobek 
patří mezi základní pojistné produkty, které zabezpečují 
rizika fyzických nebo právnických osob v případech, kdy 
tyto osoby či jejich výrobek způsobí škodu jinému subjektu 
a za způsobenou škodu zároveň odpovídají dle právního 
předpisu.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro individuální osoby, domácnosti 
a retailové koncové zákazníky (nepodnikatele).

POJIŠTĚNÍ STAŽENÍ VÝROBKU Z TRHU

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen pro výrobce produktů nepotravinářské 
povahy (hračky, elektronika, obaly, nábytek, vybavení do-
mácnosti, domácí potřeby, atd.).

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje širokou paletu nákladů vynaložených v sou-
vislosti s pojistnou událostí, které zahrnují: náklady na staže-
ní pojištěných výrobků, náklady na poradce a konzultanty, 

 
 
 
 
 
 
náklady na výměnu výrobků, náklady na redistribuci, ná-
klady na obnovu prodeje, náklady vyplývající z přerušení 
provozu a náklady spojené s vydíráním. V rámci individuálně 
stanovených limitů pokrývá pojištění všechny nejčastější 
příčiny stažení výrobku z trhu: náhodné opomenutí zapra-
covat příslušnou součást nebo látku při výrobě, náhodné 
zapracování nepatřičné součásti nebo látky v průběhu vý-
roby, omyl pojištěného při vývoji, výrobě, balení, smíchání, 
míchání, označování nebo skladování výrobku, skutečná, 
údajná nebo hrozící, úmyslná a protiprávní změna pojištěné-
ho výrobku, způsobená zaměstnancem nebo třetí osobou, 
s cílem učinit je nezpůsobilými nebo nebezpečnými, vydírání 
v souvislosti s pojištěnými výrobky.
Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců 
a nabízí se jako doplňkový produkt k pojištění odpovědnosti 
za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU 
Chyba při výrobě, nekvalitní materiál, záměna součástek, 
to všechno mohou být příčiny případné majetkové škody či 
újmy na zdraví pro uživatele takovýchto produktů. Negativní 
publicita, která tyto případy obvykle provází, má často velmi 
nepříznivý vliv na finanční výsledky a důvěryhodnost produ-
centa dotčeného zboží. Nezanedbatelný je i vliv vícenákladů 
vynaložených na nápravu vzniklé situace a splnění doda-
tečných opatření uložených orgánem dozoru, kdy celkový 
finanční dopad ve spojení s radikálním poklesem příjmů 
může vést až k insolvenci firmy a k ukončení její činnosti.  

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro individuální osoby, domácnosti 
a retailové koncové zákazníky (nepodnikatele).

POJIŠTĚNÍ KONTAMINACE A STAŽENÍ VÝROBKU 
Z TRHU

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je zejména pro segmenty potravinářského, farma-
ceutického, kosmetického a tabákového průmyslu.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění kryje širokou paletu nákladů vynaložených v sou-
vislosti s pojistnou událostí, které zahrnují: náklady na sta-
žení pojištěných výrobků, náklady vyplývající z přerušení 
provozu, náklady na obnovu prodeje, náklady na poradce 
a konzultanty a náklady spojené s vydíráním. V rámci in-
dividuálně stanovených limitů, pokrývá pojištění všechny 
nejčastější příčiny kontaminace: náhodná kontaminace, 
úmyslná kontaminace a vydírání a výkupné.
Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců 
a nabízí se jako doplňkový produkt k pojištění odpovědnosti 
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za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem.
VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU 
Toxiny, plísně, bakterie či cizorodé látky – ty všechny jsou 
stále častější příčinou zdravotních problémů, spojených 
s konzumací potravinářských výrobků. Mediální pozornost 
může mít v tomto případě katastrofální dopad na produkt, 
značku a ekonomickou situaci výrobce nebo distributora. 
Tyto finanční důsledky je vhodné eliminovat právě pojištěním 
kontaminace a stažení výrobku z trhu.

VYLOUČENÉ SEGMENTY 
Pojištění není určeno pro individuální osoby, domácnosti 
a retailové koncové zákazníky (nepodnikatele).

POJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt nabízí ochranu před ekologickými riziky, které 
standardní pojistné smlouvy vylučují. Pojištění je určeno 
pro podnikatele a firmy, kteří zpracovávají nebo skladují ne-
bezpečné chemické látky, pro petrochemické společnosti, 
zpracovatele odpadů a provozovatele skládek, zemědělské 
a vodohospodářské společnosti, dodavatele energií a sa-
načních prací a pro investory do pozemků a nemovitostí.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Předmětem pojištění environmentálních rizik jsou škody 
na životním prostředí, které pojištěný způsobí (a za které dle 
zákona odpovídá) třetí osobě nebo na veřejných zdrojích 
(ekologická újma). Pojištění se současně vztahuje na nákla-
dy na nápravu ekologické újmy, na realizaci preventivních 
opatření, na náklady na právní zastoupení a také na šetření, 
odstranění, vyčištění či monitoring ekologické újmy. Pojištění 
environmentálních rizik chrání před důsledky ekologické 
újmy v důsledku jak náhlého a neočekávaného, tak i z po-
stupného znečištění způsobného provozní činností.
Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění odpovědnosti za ekologické škody není produkt 
pouze pro těžební společnosti nebo chemické továrny, ale 
je určen širokému spektru společností, které svou činností 
mohou způsobit ekologickou škodu. Pojištění environmen-
tálních rizik je nedílnou součástí risk managementu každé 
společnosti, která si uvědomuje míru rizika finančních dopa-
dů a zhoršené reputace v případě ekologické škody. Tímto 
pojištěním lze též naplnit požadavek na finanční zajištění dle 
zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není určeno pro individuální osoby, domácnosti 
a retailové koncové zákazníky (nepodnikatele). Pojištění se 
vztahuje jen na „nové znečištění“, tedy znečištění, které na-
stalo až po uzavření pojistné smlouvy.
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POJIŠTĚNÍ MAJETKOVÝCH RIZIK

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo fyzické osoby 
(podnikatele). Pojistná hodnota majetku přesahuje
5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění majetku proti vnějším nebezpečím, kterými jsou 
požár nebo živelní nebezpečí, či proti škodám způsobených 
lidským faktorem. Rozsah může být na vyjmenovaná rizika 
nebo na všechna rizika, kromě vyloučených. Dále může být 
pojištěn ušlý zisk, který následuje po věcné škodě. Pojištění 
se zpravidla sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění majetku je určeno především pro výrobní a ob-
chodní společnosti, kde kryjeme ztrátu, poškození nebo 
zničení pojištěných věcí v rozsahu vyjmenovaných rizik nebo 
všech rizik, vyjma vyloučených. Dále můžeme pojistit ušlý 
zisk, který nastane následkem věcné škody.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není primárně určen fyzickým osobám (nepodnika-
telům) a společnostem, které mají majetek s hodnotou nižší 
než 5 000 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo fyzické osoby 
(podnikatele). Pojistná hodnota elektroniky přesahuje
5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění elektroniky proti všem nebezpečím, která nejsou 
vyloučena. Dále může být pojištěn ušlý zisk, který následuje 
po věcné škodě. Pojištění se zpravidla sjednává na pojist-
nou dobu 12 měsíců.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění elektronických zařízení je určeno především pro vý-
robní a obchodní společnosti, kde kryjeme poškození nebo 
zničení elektronických zařízení v rozsahu proti všem rizikům, 
vyjma vyloučených. Elektronická zařízení mohou být pojiš-
těna samostatně nebo v rámci majetkové pojistné smlouvy. 
Dále můžeme pojistit ušlý zisk, který nastane následkem 
věcné škody.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není primárně určen fyzickým osobám (nepodni-
katelům) a společnostem, které mají elektronická zařízení 
s hodnotou nižší než 5 000 000 Kč.

STROJNÍ POJIŠTĚNÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo fyzické osoby 
(podnikatele). Pojistná hodnota strojů přesahuje 5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění strojů proti všem nebezpečím, která nejsou vy-
loučena. Dále může být pojištěn ušlý zisk, který následuje 
po věcné škodě. Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou 
dobu 12 měsíců. 

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Strojní pojištění je určeno především pro výrobní společ-
nosti, kde kryjeme poškození nebo zničení strojních zařízení 
v rozsahu proti všem rizikům, vyjma vyloučených. Stroje 
mohou být pojištěny samostatně nebo v rámci majetkové 
pojistné smlouvy. Dále můžeme pojistit ušlý zisk, který na-
stane následkem věcné škody.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není primárně určen fyzickým osobám (nepodni-
katelům) a společnostem, které mají stroje s hodnotou nižší 
než 5 000 000 Kč.

STAVEBNÍ POJIŠTĚNÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo fyzické osoby 
(podnikatele). Pojistná hodnota budovaného díla přesahuje 
5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění majetku v průběhu výstavby proti všem nebezpe-
čím, která nejsou vyloučena. Dále může být pojištěn ušlý 
zisk investora a odpovědnost za újmu vůči třetím osobám. 
Pojištění se zpravidla sjednává na dobu výstavby budované-
ho díla.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění majetku je určeno především pro stavební spo-
lečnosti a investory, kde kryjeme ztrátu, poškození nebo 
zničení budovaného díla v rozsahu všech rizik, vyjma vylou-
čených. Dále můžeme pojistit ušlý zisk investora, který na-
stane následkem věcné škody a odpovědnost za újmu vůči 
třetím osobám.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není primárně určen fyzickým osobám (nepodnika-
telům) a pro díla, kde je hodnota majetku nižší než
5 000 000 Kč.
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MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo fyzické osoby 
(podnikatele). Pojistná hodnota budovaného díla/projektu 
přesahuje 5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění majetku v průběhu montáže proti všem nebezpe-
čím, která nejsou vyloučena. Dále může být pojištěn ušlý 
zisk investora a odpovědnost za újmu vůči třetím osobám. 
Pojištění se zpravidla sjednává na dobu výstavby budované-
ho díla/projektu.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění majetku je určeno především pro výrobní a mon-
tážní společnosti, kde kryjeme ztrátu, poškození nebo zni-
čení budovaného díla/projektu v rozsahu všech rizik, vyjma 
vyloučených. Dále můžeme pojistit ušlý zisk investora, který 
nastane následkem věcné škody a odpovědnost za újmu 
vůči třetím osobám.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není primárně určen fyzickým osobám (nepodnika-
telům) a pro díla/projekty, kde je hodnota majetku nižší než 
5 000 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ NÁSILNOSTÍ

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo fyzické osoby 
(podnikatele). Pojistná hodnota majetku přesahuje 
5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění majetku proti vyjmenovaným nebezpečím, kterými 
mohou být: terorismus, sabotáž, stávka, výtržnosti či sro-
cení nebo občanské nepokoje. Dále může být pojištěn ušlý 
zisk, který následuje po věcné škodě. Pojištění se zpravidla 
sjednává na pojistnou dobu 12 měsíců.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění majetku je určeno především pro výrobní a ob-
chodní společnosti, kde kryjeme poškození nebo zničení 
pojištěných věcí v rozsahu vyjmenovaných rizik: terorismus, 
sabotáž, stávka, výtržnosti či srocení nebo občanské nepo-
koje. Dále můžeme pojistit ušlý zisk, který nastane násled-
kem věcné škody.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není primárně určen fyzickým osobám (nepodnika-
telům) a společnostem, které mají majetek s hodnotou nižší 
než 5 000 000 Kč.
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POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVNÍCH RIZIK

POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen primárně pro právnické osoby, které mají 
riziko (tzv. „pojistný zájem“) na přepravovaném zboží, při-
čemž objem pojištěného zboží u takové společnosti by měl 
být 5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí pojistnou 
ochranu pro přepravované zboží. Přesný rozsah pojistného 
krytí včetně výluk je uveden v pojistné smlouvě a pojistných 
podmínkách. Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou 
dobu 12 měsíců.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění přepravy je určeno především pro výrobní a ob-
chodní společnosti, přičemž pojištění přepravy se vztahuje 
na ztrátu, poškození či zničení zboží, se kterými mají tyto 
společnosti právo obchodovat. Mimo to zahrnuje toto pojiš-
tění i pojištění výdajů, jako jsou náklady vzniklé v souvislosti 
se společnou havárií, náklady na vyšetření škodné události, 
náklady na odvrácení pojistné události a zmírnění jejich ná-
sledků a další v pojistné smlouvě či podmínkách specifiko-
vané výdaje.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není primárně určeno pro zásilky, které nemají cha-
rakter zboží, pro společnosti s objemem přeprav menším 
5 000 000 Kč, pro společnosti které si nechávají převážet 
peníze či hotovost v jakékoliv podobě, jakož i pro přepravy 
drahých kovů, drahokamů apod. Také není vhodné pro fy-
zické osoby.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASILATELE

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produktem je škodové odpovědnostní pojištění určené sub-
jektům, které pro své příkazce obstarávají svým jménem 
přepravu nákladu/věci na základě zasilatelské smlouvy nebo 
zasilatelského příkazu nebo na základě objednávky přepra-
vy, aniž přepravu sami provádějí, na účet příkazce.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, 
která vznikla příkazci tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost 
zajistit přepravu věci podle podmínek zasilatelské nebo pře-
pravní smlouvy.
Pokud je pojištěný v postavení dopravce, vztahuje se pojiš-
tění subsidiárně též na povinnost nahradit škodu na přepra-
vovaném nákladu / věci v rozsahu, v jakém je povinen ško-
du hradit dopravce, pokud pojištěný zajistí možnost regresu 
proti skutečnému dopravci. 
 
 

 
 
 
 

Základní rozsah pojištění se týká pouze věcné škody vzniklé 
na přepravované věci, s možností rozšíření také na následné 
a finanční škody.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Zasilatel je subjekt, který vlastním jménem na účet svého 
zákazníka / příkazce obstará přepravu věci. Je to subjekt, 
který má v předmětu činnosti nebo podnikání zasilatelskou 
neboli spediční činnost, popřípadě zprostředkování přepravy.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Platí obdobné jako u pojištění odpovědnosti z přepravních 
smluv.

POJIŠTĚNÍ PRO SILNIČNÍHO DOPRAVCE

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je škodové odpovědnostní pojištění určené smluv-
ním dopravcům a ostatním subjektům, které na základě 
platného oprávnění provozují za úplatu silniční přepravu 
nákladu.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Předmětem pojištění je právně stanovená povinnost doprav-
ce nahradit poškozenému škodu vzniklou na nákladu pře-
pravovaném na základě smlouvy o přepravě věci. Hradí se 
věcná škoda (poškození, zničení, ztráta) v tuzemské anebo 
mezinárodní přepravě včetně nakládky/vykládky, provádí-li 
ji dopravce na území Evropy v souladu s platnými právními 
předpisy.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je určeno přede-
vším subjektům podnikajícím v silniční dopravě.
Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při 
uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé během přepra-
vy. Tento nárok může pro dopravce představovat značný 
finanční závazek.
Prokázání kvalitního pojištění dopravce je často požadováno 
ze strany objednatele přepravy a sjednání pojištění je jednou 
z podmínek uzavření přepravní smlouvy.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Produkt není určen subjektům, přepravujícím pouze nová 
osobní auta, peníze a cennosti v jakékoliv podobě, drahé 
kovy, doklady, ceniny, poukázky, živá zvířata.
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POJIŠTĚNÍ VLASTNÍ PŘEPRAVY

OBECNÉ ZACÍLENÍ
Produkt je určen primárně pro právnické osoby, které mají 
riziko (tzv. „pojistný zájem“) na přepravovaném zboží, přičemž 
obrat takové společnosti by měl být 5 000 000 Kč.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí pojistnou 
ochranu pro přepravované zboží. Přesný rozsah pojistného 
krytí včetně výluk je uveden v pojistné smlouvě a pojistných 
podmínkách. Pojištění se zpravidla sjednává na pojistnou 
dobu 12 měsíců.

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU
Pojištění přepravy je určeno především pro české výrobní 
a obchodní společnosti, které si převáží zboží vlastními do-
pravními prostředky, vlastním jménem, na území ČR nebo 
sousedních států a v rámci své podnikatelské činnosti. Po-
jištění vlastní přepravy se vztahuje pouze na ztrátu, poško-
zení či zničení zboží pro vyjmenovaná rizika.
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY
Pojištění není primárně určeno pro zásilky, které nemají 
charakter zboží, pro společnosti s obratem menším než  
5 000 000 Kč, pro společnosti které si nechávají převážet 
peníze či hotovost v jakékoliv podobě, jakož i pro přepra-
vy drahých kovů, drahokamů apod. Také není vhodný pro 
společnosti, které dodávají zboží především mimo ČR 
(nebo jej mimo ČR nakupují ) a kteří své přepravy realizují 
prostřednictvím zasilatelů či externích dopravců.
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