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Pojištění elektroniky

Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: 
Generali Česká pojišťovna a.s.

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete 
v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna 
v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění elektroniky je pojištění proti všem nebezpečím (ALLRISK), které kryje škody na elektronických zařízeních a jejich příslušenství. 
Pojištění se sjednává jako škodové.

Produkt: 

Pojištění elektroniky – 2005

Co je předmětem pojištění?

ELEKTRONIKA
Pojištění elektronických zařízení proti každé nahodilé 
události, jejíž příčinou je pojistné nebezpečí, které 
není v pojistných podmínkách nebo v pojistné 
smlouvě vyloučeno. 

Nejčastěji žádaná připojištění:
• Vícenáklady
• Vnější nosiče dat

Hlavní výluky
  Škody vzniklé v souvislosti s válkou a stávkou
  Škody způsobené úmyslně pojistníkem, pojištěným 
nebo oprávněnou osobou

  Škody vzniklé v důsledku jaderné reakce, jaderného 
záření z jakéhokoliv zdroje nebo radioaktivní 
kontaminace

  Škody způsobené jakýmikoliv vadami nebo 
nedostatky, které měla pojištěná věc již před 
počátkem pojištění

  Škody, za které je odpovědný dodavatel, smluvní 
strana nebo opravce ze zákona nebo na základě 
smlouvy

  Škody vzniklé opotřebením

Na co se pojištění nevztahuje?

  Pojistné plnění je poskytováno do výše nákladů 
na uvedení věci do funkčního stavu před pojistnou 
událostí. Přesáhne-li cena opravy sjednanou 
pojistnou částku, je-li věc ztracena nebo zničena, 
je pojistné plnění poskytnuto v časové ceně.

Existují nějaká omezení 
v pojistném krytí?

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

  Na sjednaném místě pojištění, např. konkrétní adresa na území České republiky, Česká republika, Evropa.
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Jaké mám povinnosti?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Kdy a jak provádět platby?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

 Oznámit pojistníkovi jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností 
(např. změnu jména, příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka).

 Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího 
rozsahu a následků.

 Oznámit bezodkladně pojistiteli pojistnou událost a postupovat podle pokynů pojistitele.
 Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem.
 Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění.

 Pojistné za pojištění pojištěného hradí pojistiteli pojistník, a to způsobem uvedeným v pojistné smlouvě. 
 Výše úhrad za pojištění, které hradí pojištěný pojistníkovi, lhůty jejich splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě 
mezi pojištěným a pojistníkem.

 Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. 
 Pojistné krytí začíná dnem uvedeným ve smlouvě pojištěného s pojistníkem a je také uvedeno na přihlášce do pojištění. 
 Pojištění se sjednává na dobu uvedenou ve smlouvě mezi pojištěným a pojistníkem vztahující se ke konkrétnímu 
elektronickému zařízení uvedenému na přihlášce do pojištění. 

 Pojištění zaniká z důvodů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.

 Pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistníkem a pojistitelem. Uzavření pojištění pojištěným tedy není sjednáním pojistné 
smlouvy, ale přistoupením k pojistné smlouvě. 

 Změnit či ukončit své pojištění může pojištěný pouze prostřednictvím pojistníka na základě podmínek uvedených v pojistné 
smlouvě. Pouze pojistník je poté oprávněn takovou skutečnost nahlásit pojistiteli.


