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Pro koho je pojištění podnikatelů Perfekt určeno?
Pojištění je určeno zejména pro drobné a střední podnikatele, tj. pro řemeslníky, živnosti, firmy a společnosti s hodnotou majetku
nebo ročním obratem do 100 milionů Kč. Produkt je vhodný také pro obce, města, příspěvkové organizace (školy, kulturní domy,
divadla, muzea apod.), sdružení, spolky a pro pojištění bytových domů.
Jaké oblasti lze tímto produktem pojistit?
Pojištění podnikatelů Perfekt je koncipováno jako soubor tří částí - pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění asistenčních služeb.
Pojištění majetku i odpovědnosti lze sjednat zcela nezávisle, asistenční službami pak lze pojistnou smlouvu doplnit v případě sjednaného pojištění majetku.
			

Jaké jsou výhody a přednosti tohoto pojištění?
Komplexní pojištění

Uzavřením jediné pojistné smlouvy lze klientům souhrnně pokrýt všechna pojistná nebezpečí spjatá s jejich specifickým
podnikatelským majetkem i odpovědností.

Variabilita

Koncepce celého produktu umožnuje sestavit pojistné krytí tak, aby "padlo na míru" nejrůznějším typům klientů.
Všechny části pojištění i jednotlivé parametry pojistných krytí lze proto volně nastavit a přizpůsobit tak, aby spolehlivě
pokrylo potřeby i požadavky klientů z nejrůznějších oblastí podnikání.

Flexibilita a intuitivní
tvorba nabídek a variant

Nová platforma pro tvorbu nabídek je vytvořena tak, aby bylo možné přehledným a rychlým způsobem zobrazit
a upravit každý jednotlivý detail pojištění. Je-li pak při ladění pojištění zapotřebí vytvořit několik vzájemně odlišných
variant pojistného krytí, aplikace umožňuje tyto varianty intuitivně vytvořit během několika okamžiků.

Přehledná nabídka

Vzhled kalkulace na pojištění i samotné pojistné smlouvy je koncipován v přehledné a srozumitelné podobě tak, aby
měl klient vždy před očima každý jednotlivý detail. Čitelnost nabídky je pro nás na prvním místě.

Transparentní smluvní
dokumentace

Kromě přehledné pojistné smlouvy jsou i pojistné podmínky sestaveny tak, aby v nich bylo možné kdykoli ověřit,
jakých předmětů pojištění a pojistných nebezpečí se pojištění týká. Není-li některá oblast pojištěním kryta, pojistné
podmínky ji otevřeným a přehledným způsobem popisují a vysvětlují.

Snadné pojištění v malém
i velkém měřítku

Ať je zapotřebí pojistit malou provozovnu, podnikatelskou síť prodejen s různými vykonávanými činnostmi anebo
obec či úřad s mnoha objekty, pojištění lze sjednat snadno, a to administrativně nenáročným způsobem.

Limity plnění poskytované
zdarma

Pamatujeme na ta rizika, která jsou v podnikatelské praxi čím dál častější. Pro vybraná pojistná nebezpečí tak poskytujeme
limity plnění již v základním rozsahu, a to jak v pojištění majetku, tak u pojištění odpovědnosti.

Optimalizace pojistného
a férová cena

Díky vysoké variabilitě pojištění lze výslednou pojistnou smlouvu pružně optimalizovat jak s ohledem na riziko
možných škod, tak i na celkové pojistné. Za všech okolností jsme vždy připraveni nabídnout férovou cenu.

Variabilní délka pojištění

Pojistnou smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou, tedy s automatickým prodloužením po každém roce trvání
pojištění, tak i na dobu určitou s délkou trvání pojištění nastavenou až do 5 let.

Odborné informace
a likvidační servis

Pro specifická rizika jsou k dispozici konzultace a informace z útvaru rizikového inženýrství a odborných oddělení.
Spolehlivý likvidační servis je zastoupený ve všech regionech České republiky.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU - Co vše může být pojištěno?					

PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

Budovy a ostatní stavby

• budovy a ostatní stavby, případně soubor budov ve vlastnictví pojištěného

Movité věci a zásoby

• vlastní movité věci (např. výrobní, provozní a obchodní zařízení ve vlastnictví pojištěného)
• cizí movité věcí převzaté a užívané (např. zapůjčené zařízení sloužící k výkonu činnosti pojištěného)
• vlastní zásoby sloužící k výkonu činnosti pojištěného

Stavební součásti
a příslušenství budovy

• součásti stavby, které dle své povahy náleží ke stavbě a nemohou být bez poškození stavby odděleny
• příslušenství, které je určeno k trvalému užívání společně s budovou (např. antény, štíty, svítidla, hasící přístroje)

Peníze a cennosti,
Věci zvláštní hodnoty

• peníze, ceniny, cenné papíry, předměty z drahých kovů a kamenů (šperky), hodinky a pera (nad 15 000 Kč/ks)
• věci umělecké, historické, sběratelské hodnoty a starožitnosti

Věci na volném
• věci takového charakteru, že jejich umístění na volném prostranství je pro jejich značný rozměr, hmotnost nebo
prostranství		 povahu nezbytné nebo obvyklé a ve shodě s doporučením výrobce
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Ostatní specifické
předměty pojištění

Mezi předměty pojištění lze v dále zařadit následující skupiny věcí:
• osobní věci zaměstnanců
• modely, vzory, exponáty - předváděcí zařízení, prototypy, zkušební výrobky neurčené k prodeji
• prodejní automaty - včetně obsahu a peněžní hotovosti
• nosiče dat - náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace a licenčního softwaru
• jiné předměty - dle specifikace a požadavků pojištěného

POJIŠTĚNÍ MAJETKU - Proti čemu lze sjednat pojistné krytí?			

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Základní živelní nebezpečí

• požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, náraz vozidla, kouř a nadzvuková vlna

Ostatní živelní nebezpečí

• vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád sněhu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, sesuv půdy a zřícení skal

Vodovodní nebezpečí

• únik vody a lom trubky

Odcizení

• krádež vloupáním, loupež, násilné odcizení stavebních součástí, vandalismus související s odcizením

Katastrofická nebezpečí

• povodeň a záplava, zemětřesení, výbuch sopky, lavina

Přepětí, např. úder blesku

• přepětí, podpětí, nepřímý úder blesku

Zatečení atmosfér. srážek

• škody na věcech vzniklé vniknutím nebo prosáknutím atmosférických srážek do pojištěných prostor

Rozbití skla

• nahodilé poškození nebo zničení skel (např. běžného či speciálního zasklení, včetně příslušenství skla)

Vandalismus

• úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci, které nesouvisí s krádeží vloupáním, včetně sprejerství

Poškození zateplené
fasády

• poškození zateplené fasády destruktivní činností hmyzu a zvířat

Pojištění nákladů

• odklízecí a bourací náklady, náklady na výměnu zámků po pojistné události

Ztráta vody

• finanční škoda způsobená náhlým únikem vody v přímé příčinné souvislosti se škodou z vodovod. nebezpečí

Pojištění přepravy
• škody vzniklé při vnitropodnikové přepravě movitých věcí či cenností způsobené dopravní nehodou, živelními
		 pojistnými nebezpečími, odcizením při přepravě, zřícením silnic a mostů aj.
Pojištění přerušení
provozu

• škody vzniklé přerušením provozu v důsledku věcné škody (náhrada ušlého provozního zisku a vynaložených
stálých provozních nákladů)
• ztráta nájemného - vzniklá v důsledku neobyvatelnosti pojištěné bytové nebo nebytové jednotky

Náhradní ubytování

• náklady na přiměřené náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti bytu vzniklé následkem pojistné události

Porucha chladícího
• škody na pojištěných věcech uložených uvnitř chladícího zařízení vzniklé v důsledku výpadku činnosti chladícího
zařízení		 zařízení následkem prokazatelné poruchy nebo výpadku v elektrické síti
Pojištění elektroniky
• poškození nebo zničení pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách
Pojištění strojů		 nebo v pojistné smlouvě vyloučena (elektronika až do 10 let stáří, stroje až do 15 let stáří)

POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB - Na jaké případy se asistence vztahuje?		
Technická asistence

ASISTENCE

• pomoc v případě havárie - 10 000 Kč / pojistná událost; doprava dodavatele (instalatér, topenář, plynař, sklenář,
elektrikář, pokrývač, kominík), práce na místě, drobný materiál
• pomoc zámečníka v případě zablokování dveří - 5 000 Kč / pojistná událost; doprava dodavatele, práce na místě,
výměna zámku, základní cylindrická vložka, sada dvou nových klíčů
• ostraha provozovny - 15 000 Kč / pojistná událost; ostraha provozovny po dobu 48 hodin
• stěhovací služby - 10 000 Kč / přeprava pojištěného, zaměstnanců a mobiliáře po pojistné události
• nouzový telefonický provoz - zajištění nouzového telefonického provozu po dobu 7 dní
• vyhledání náhradních prostor provozovny - předložení až 3 nabídek prostor
• deratizace a dezinsekce - 5 000 Kč / pojistná událost; zajištění odborníka pro provedení konkrétní služby
• zajištění sanační služby - zprostředkování společnosti, která provede sanační služby provozovny
• oprava spotřebičů (chladnička, mraznička, myčka) - 5 000 Kč / pojistná událost; doprava dodavatele, práce na
místě, drobný materiál
• oprava zdroje tepla (kotle, bojlery, ohřívače, tepelná čerpadla) - 10 000 Kč / pojistná událost

Kyber & IT asistence
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•

pomoc s odstraněním následků kyber útoku, zajištění prevence a kontroly PC - 120 minut / konzultace či služeb
odborníka; 1 pojistná událost / pojistné období
právní zastoupení v případě poškození pověsti klienta na internetu a sociálních sítích - 20 000 Kč / pojistná událost;
zastoupení advokáta za účelem prosazení právního zájmu pojištěného
neúspěšný nákup zboží na internetu - 5 000 Kč / náhrada vzniklé škody (nedodání zboží, dodání poškozeného,
neúplného či jiného zboží); právní zastoupení
zneužití platební karty - 5 000 Kč / náhrada vzniklé škody; právní zastoupení v případě zneužití plat. karty
IT telefonická asistence pro technologická zařízení - 60 min/ konzultace, max. 2 konzultace / pojistné období;
podpora při používání, nastavení a instalaci vybraných zařízení
vzdálená IT asistence - 60 min / konzultace; max. 2 konzultace / pojistné období; konzultace a podpora poskytnutá
prostřednictvím vzdáleného přístupu
obnova dat z paměťového zařízení - 20 000 Kč / zajištění obnovy dat z poškozeného nosiče

Právní asistence
•
a daňové poradenství
•
		
•
		

telefonická právní asistence - 60 minut konzultace / pojistná událost
právní asistence s finančním plněním - 15 000 Kč / pojistná událost; právní zastoupení v případě sporů, jejichž
hodnota převyšuje 5 000 Kč
daňové poradenství - 60 min / konzultace; max. 3 konzultace / pojistné období; poskytnutí konzultace - daň
z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, daňová a účetní administrativa

Kontakt

Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, tel. 488 125 125

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - Jaké pojistné krytí lze sjednat?			
Základní pojištění
odpovědnosti

•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové, duševních útrap a újmy na živém zvířeti)
škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřešováním věci
následná finanční škoda
náklady právní ochrany
náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osoby i pracovníka
pojištěného
úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku
provoz vozidla nad rámec povinného ručení a provoz vozidla jako pracovního stroje
škoda, újma vzniklá učni, žáku, studentu při praktickém vyučování
škoda na podzemním a nadzemním vedení
škoda způsobená při pastvě zvířaty
škoda způsobená pozvolným vnikáním vlhka
ručení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace
odpovědnost za pomocníka
retroaktivní krytí

Dodatková pojištění odpovědnosti:
Vada výrobku
• odpovědnost za škodu, újmu způsobenou vadou výrobku (např. poškození zdraví v důsledku provozu vadného
		 spotřebiče)
Přenos choroby

• odpovědnost za škodu, újmu způsobenou přenosem choroby (např. salmonelózy)

Nemajetková újma jiná

• odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením

Věci odložené a vnesené
• odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených třetích osob a zaměstnanců (např. v hotelu, v restauraci,
třetích osob a zaměstnanců		 ve sportovním zařízení, v zaměstnání)
Věci užívané a převzaté

• odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných a na věcech převzatých (lze sjednat i pro vozidla a stroje)

Finanční škody

• odpovědnost za finanční škodu (např. ušlý zisk poškozeného, kterému pojištěný vadně opravil výrobní linku)

Finanční škoda vadou
• odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - demontáž
výrobku – demontáž		 (určeno výrobcům výrobků, které jsou montovány do dalších celků a lze je po objevení vadnosti výrobku
		 demontovat; hradí se přitom náklady poškozeného na demontáž vadných a montáž bezvadných výrobků)
Finanční škoda vadou
•
výrobku – smísení		
		
		

odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku – smísení
(určeno výrobcům výrobků, které se stávají součástí dalších výrobků smísením či spojením, anebo dochází k jejich
dalšímu zpracování, přičemž po objevení vadnosti výrobku je již nelze oddělit; hradí se zejména náklady
poškozeného na likvidaci výrobku a ušlý zisk toho, kdo provedl smísení, spojení)

Křížová odpovědnost
• křížová odpovědnost včetně odstranění výluk na majetkovou propojenost (pro krytí vzájemných škod mezi
		 pojištěnými v jedné pojistné smlouvě)
Majetková propojenost

• odstranění výluk na majetkovou propojenost (pro krytí škod způsobených např. dceřiné nebo mateřské společnosti)

Škoda, újma člena orgánu

• odpovědnost za škodu, újmu vzniklou členu orgánu (pro krytí úrazů statutárů, za které odpovídá pojistník)

Životní prostředí
• odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (pro krytí nákladů na sanaci vody, půdy, která je
		 kontaminována z důvodu úniku nebezpečné chemické látky z prasklého barelu vyrobeného pojištěným)
Vozidla k ostraze
• odpovědnost za škodu na motorových vozidlech převzatých k ostraze (určeno provozovatelům hlídaných garáží
		 a parkovišť)
Náhrada škody z provozu • náhrada nákladů pojistitele pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatněná formou postihu vůči pojištěnému
vozidla - postih vůči 		 jako zaměstnavateli řidiče vozidla (pro případ, kdy zaměstnanec pojištěného řídí v opilosti, způsobí dopravní
zaměstnavateli
nehodu a pojistitel povinného ručení žádá úhradu toho, co plnil)
Finanční škody SVJ

• odpovědnost za finanční škodu výboru společenství vlastníků bytových jednotek

Finanční škody byt.
družstva

• odpovědnost za finanční škodu představenstva bytového družstva

Veřejná služba

• odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (určeno obcím a městům)

Finanční škoda při výkonu
veřejné moci

• odpovědnost za finanční škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem (určeno obcím a městům zejména pro výkon přenesené působnosti, např. stavební řízení, matrika)

Odpovědnost zastupitelů • odpovědnost zastupitelů (určeno zastupitelům, starostovi, členům rady; pro škody způsobené obci, městu, včetně
		 škod na věcech svěřených k výkonu činnosti)
Sociální služba
• odpovědnost při poskytování sociální služby (určeno obcím a městům, pokud provozují zařízení sociální péče,
		 např. domov seniorů)
Škoda na věci způsobená
• odpovědnost člena orgánu za škodu vzniklou poškozením nebo zničením věci (určeno pro krytí škod na věcech
členem orgánu		 svěřených členům statutárních a dozorčích orgánů, včetně mobilních telefonů, notebooků a vozidel)

