Pojištění majetku

Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Slavia pojišťovna a.s., Česká republika

Produkt: Pojištění Včelka

Smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění majetku, hospodářských zvířat – včely. Pojištění se sjednává jako soukromé a škodové.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Základní pojištění majetku a hospodářských zvířat

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:

Vlastní a cizí majetek specifikovaný v pojistné
smlouvě, který pojištěný užívá k výkonu své
podnikatelské činnosti.
Poškození nebo zničení vlastního nebo cizího
majetku následujícími pojistnými nebezpečími
specifikovanými v pojistné smlouvě:
-

Požár, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení
skal nebo zemin, pád stromů, tíha sněhu,
námraza

-

Povodeň a záplava

-

Pojištění odcizení a vandalismus

-

Ztráta včelstva (živelní škodní událost, odcizení
vandalismus)

-

Pojištění nemoci včel

úmyslným, podvodným a nepoctivým jednáním,
v souvislosti s válkou a terorismem,
následkem zásahu úřadu státní moci nebo veřejné
správy, zabavením, konfiskací, rekvizicí nebo
držením vládou, úřady nebo mocí,
z důvodu občanské války, revoluce, povstání,
vzpoury, stávky, srocení, výluky, blokády, sabotáže,
pirátství, plenění nebo jiných hromadných
násilných nepokojů,
následkem teroristických aktů (tj. násilných jednání
motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo
nábožensky) včetně chemické nebo biologické
kontaminace,
působením jaderné energie,
působením toxických plísní, azbestu,
formaldehydu, oxidu křemičitého (silikóza),
kybernetickým nebezpečím,
z důvodu válečných událostí nebo operací
válečného rázu, politických a sociálních nepokojů.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Stavby, movité věci a hospodářská zvířata – včely
Horní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná
částka nebo limit pojistného plnění uvedený v
pojistné smlouvě, který stanoví pojistník na vlastní
odpovědnost
Pojistné plnění je poskytováno v nových
cenách, pokud není opotřebení movitých věcí a
staveb vyšší než 70 % jejich hodnoty. Při vyšším
opotřebení je poskytováno pojistné plnění do výše
jejich časové ceny. U movitých věcí lze odchylně
ujednat v pojistné smlouvě plnění bez odpočtu
opotřebení

Nebudou přijata do pojištění včelstva, která jsou
prokazatelně v ohnisku nákazy morem včelího plodu
či v ochranném pásmu nařízeným veterinární správou
na základě výskytu nemoci moru včelího plodu
v příslušné oblasti. K tomuto účelu slouží mapový
podklad vydaný v aktualizovaném znění na webových
stránkách Státní veterinární správy https://www.svscr.
cz/mapove-vystupy-ohnisek.
Dále nebudou přijata do pojištění včelstva
prokazatelně na základě doloženého protokolu
o vyšetření včelstva veterinární správou postiženy
některou z jmenovaných nemocí.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojistné krytí v pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění (adresa) uvedeném v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na
všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv
na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí některou z možností zániku pojištění
uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Písemně k poslednímu dni ročního pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem
pojistného období, jinak bude pojištění ukončeno až ke konci následujícího pojistného období.
• Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.
• Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.
Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.
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