
 
 
  
 

Pojištění pro případ rozbití skla
Informační dokument o pojistném produktu

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.     Produkt: Pojištění průmyslu – pojištění pro případ  
           rozbití skla

O jaký druh pojištění se jedná? 
Pojištění majetku zejména právnických osob – pojištění zasklení proti rozbití. Toto pojištění se sjednává jako škodové.

V tomto dokumentu si můžete přečíst shrnutí nejdůležitějších informací o pojištění pro případ rozbití skla. Uvádíme zde pouze hlavní rizika, výluky 
a další údaje o pojištění. Podrobné informace o tomto pojištění se dozvíte ve všeobecných pojistných podmínkách. Konkrétní nastavení Vašeho 
pojištění naleznete v pojistné smlouvě, doložkách a smluvních ujednáních. 

Co je předmětem pojištění?
Zasklení stavebních součástí budov,  
skleněné části věcí movitých. 

 pojištění hradí škody způsobené rozbitím (poškozením,  
 jehož následkem může být bezprostřední rozbití) pevně  
 zasklených stavebních součástí budovy nebo jiných věcí  
 uvedených v pojistné smlouvě 

 pojištění lze sjednat i pro skleněné části věcí movitých  
 (zasklení nábytku, zrcadla, osvětlovací tělesa atp.) 

 pojistíme vám i předměty umístěné vně budovy  
 (firemní štíty, reklamní tabule, vnější osvětlení atp.)

Připojistit lze i náklady vynaložené v souvislosti s pojistnou 
událostí: 

 na speciální povrchovou úpravu zasklení (nátěr, malba,  
 písmo, lept) 

 na provizorní opravu zasklení 
 na lešení nebo jiné pomocné prostředky nutné  

 k provedení opravy zasklení 
 na montáž a demontáž stavebních součástí nutnou  

 k provedení nouzového osazení okenních tabulí či  
 opravy zasklení (např. mříží, markýz, uzávěrů oken)

Přesný rozsah sjednaného pojištění naleznete v platné 
pojistné smlouvě, smluvních ujednáních, doložkách  
a všeobecných pojistných podmínkách.

Na co se pojištění nevztahuje?
Škodu neproplatíme, zejména pokud byla způsobená: 

 poškrábáním zasklení 
 během demontáže nebo při instalaci zasklení 
 při přepravě, při nebo po přemístění z místa určení 
 úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného, oprávněné  

 osoby nebo jejich zástupců 
 válkou, invazí, vzpourou, povstáním, teroristickým  

 činem, stávkou, apod. (tj. násilným jednáním  
 motivovaným politicky, sociálně, ideologicky  
 nebo nábožensky) 

 trestným činem zpronevěry, podvodu nebo pojistného  
 podvodu ve smyslu příslušných ustanovení trestního  
 zákona

Přesné znění výluk sjednaného pojištění naleznete  
v platné pojistné smlouvě, smluvních ujednáních,  
doložkách a všeobecných pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?  
 Případné pojistné plnění je omezeno horní hranicí,  

 která je určena pojistnou částkou nebo limitem  
 pojistného plnění, který je sjednán v pojistné smlouvě 
 Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění částkou  

 do výše dohodnuté spoluúčasti 
 Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, pokud  

 oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na  
 pojistné plnění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje  
 týkající se vzniku, průběhu nebo rozsahu pojistné  
 události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné  
 události zamlčela

Přesné znění limitů a omezení sjednaného pojištění 
naleznete v platné pojistné smlouvě, smluvních ujednáních, 
doložkách a všeobecných pojistných podmínkách.



Kde je moje pojištění platné?
  Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě, případně na území specifikovaném  

 v pojistné smlouvě. 

Jaké mám povinnosti?
• Při sjednání pojištění pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.

• Během trvání pojištění musíte dbát na to, aby pojistná událost nenastala. 
• Během trvání pojištění oznámit pojistiteli změny týkající se skutečností, na které jste byl pojistitelem tázán při sjednání  
 pojištění nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
• Nesmíte bez souhlasu pojistitele učinit nic, co zvyšuje nebo by mohlo zvýšit pojistné riziko a nedovolit to ani třetí osobě,  
 případné zvýšení pojistného rizika hlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. 
• Platit včas a v plné výši dohodnuté pojistné.

• Při škodě musíte učinit veškerá možná opatření, aby se vzniklá škoda již dále nezvětšovala. 
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škody a pravdivě popsat okolnosti jejího vzniku. 
• Umožnit pojistiteli kdykoliv nahlédnout do účetní, projektové, požárně-technické a jiné dokumentace potřebné pro šetření škody 
• poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin a výše škody. 
• Pokud v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu oznámení  
 Policii ČR 

Přesné znění povinností sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě, smluvních ujednáních, doložkách a všeobecných 
pojistných podmínkách.

Kdy a jak platit?
Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy.  Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období  
a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

Pojistné můžete hradit převodem z účtu, inkasem z účtu, případně v hotovosti nebo platební kartou na našich vybraných pobočkách. 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  
nebo určitou.

Pojištění může zaniknout z důvodů, které jsou podrobně popsány v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách a v občanském 
zákoníku.  Hlavními důvody zániku pojištění jsou: 
• uplynutí pojistné doby (pojištění může pokračovat i po uplynutí dohodnuté doby, pokud je sjednáno automatické prodloužení 
• nezaplacení pojistného  
• zánik pojistného zájmu 
• zánik pojištěné právnické osoby bez právního nástupce

Jak mohu pojištění ukončit?  
Pojištění můžete ukončit zejména: 
• jeho výpovědí:  
 - ke konci každého pojistného období, které je uvedené ve smlouvě; výpověď musí být doručena pojistiteli nejpozději 6 týdnů  
  před koncem pojistného období, jinak pojistitel smlouvu ukončí až ke konci dalšího pojistného období 
 - do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění pak zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi 
 - do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění pak zanikne po měsíci od data doručení výpovědi  
• dohodou s pojistitelem 
• odstoupením od pojistné smlouvy 

Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány ve všeobecných pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.


