
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s. Produkt: SP Domov

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti je pojištění soukromé a škodové.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění nemovitosti

 Rodinný dům, byt, chata, chalupa

 Vedlejší stavby – plot, kůlna, stodola, apod.

 Stavební materiál a nářadí sloužící k výstavbě nebo 
opravě pojištěné nemovitosti

 Porosty

 Hroby

Pojištění domácnosti

 Vybavení domácnosti

 Stavební součásti – malby, podlahy, apod.

 Domácí zvířata

 Elektronika od zaměstnavatele

 Věci v autě

Pojištění odpovědnosti

 Pojištění odpovědnosti pro případ škody 
nebo újmy způsobené při běžných činnostech 
v občanském životě

 Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti

 Pojištění odpovědnosti pro případ škody na 
pronajaté budově

Na co se pojištění nevztahuje?
 Na škody způsobené úmyslně nebo hrubou 

nedbalostí

 Na škody vzniklé v příčinné souvislosti s požitím 
alkoholu nebo návykových, omamných 
a psychotropních látek   

 Na události vzniklé před počátkem trvání pojistné 
smlouvy   

 Na škody vzniklé působením jaderné energie

 Na škody vzniklé z důvodu válečných událostí 
nebo operací válečného rázu, politických 
a sociálních nepokojů

 Na škody způsobené provozem vozidla, letadla 
nebo motorového plavidla

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Pojistné krytí je omezeno výší limitů sjednaných 
v pojistné smlouvě

 Pojištění povodně, záplavy, tíhy sněhu, krupobití 
a vichřice je omezeno čekací dobou (10 dnů)

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 U pojištění nemovitosti a domácnosti se pojistné krytí vztahuje na místo pojištění, které se nachází na území České 

republiky a je vymezené adresou a je uvedené v pojistné smlouvě nebo v příslušných pojistných podmínkách.

 U pojištění odpovědnosti se pojistné krytí vztahuje na území České republiky a při přechodném pobytu, na území Evropy 
(Evropou se rozumí geograficky vymezené území Evropy vč. Kyperské republiky vyjma těchto států: Rusko, Bělorusko, 
Albánie, Kosovo, Turecko, Severokyperská turecká republika, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán a Kazachstán).



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.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných 

hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• 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?
• S osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy

• S měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Bližší informace k zániku pojištění naleznete v pojistných podmínkách v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění.


