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Věnujte prosím pozornost tomuto dotazníku a odpovězte na všechny dotazy zde uvedené. Dovolujeme si Vás 

upozornit, že nebudou-li dotazy a informace v tomto dotazníku zodpovězeny či poskytnuty pravdivě a úplně, 

má pojistitel právo postupovat dle platných právních předpisů, včetně případného odmítnutí pojistného 

plnění dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ujistěte se proto, prosím, že 

odpovědi na všechny dotazy a veškeré poskytnuté informace jsou pravdivé a úplné. 

Pokud výslovně není v tomto dotazníku uvedeno jinak, požaduje se poskytnutí informací a zodpovězení dotazů vzhledem ke 

všem společnostem (tzn. vzhledem k zájemci o pojištění včetně jeho dceřiných společností, které mají být do  

pojištění zahrnuty). 

Informace o zájemci o pojištění 

Jméno společnosti  

IČ  

Ulice  Město  

PSČ  E-mail  

Telefon  Webové stránky  

 

Adresa hlavní provozní lokality 

 

 

Adresy ostatních provozoven 

 

 

Předmět podnikání (doplňte případně ostatní činnosti vykonávané podle jiných oprávnění) 

 

 

Jak dlouho žadatel provozuje hlavní činnost 

 

 

Počet zaměstnanců 

 

 

Chubb European Group Limited, 

organizační složka  

Pobřežní 620/3  

186 00 Praha 8 

Czech Republic  

T +420 222 351 251 

F +420 222 351 291 

info.czech@chubb.com  

Dotazník pro pojištění majetku a přerušení provozu 
   

 

mailto:info.czech@chubb.com
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Technicko-provozní informace 

Poznámka: 

V případě požadavku pojistit pouze jednu budovu, postačí vyplnění tohoto dotazníku. 

Je-li Vaším požadavkem pojistit vice samostatně stojících budov, přiložte plánek, jednotlivé budovy očíslujte a dle těchto 
čísel zpracujte informace ve smyslu níže uvedených bodů 1 - 4. 

1. Budova 

Stáří budovy  

Počet podlaží  

Stavební materiál nosných zdí ☐  ocelová konstrukce 

☐  cihlové zdivo 

☐  beton 

☐  dřevo 

☐  betonové panely 

☐  jiné: 

Materiál podlah a stropů  

Materiál vnitřních zdí  

Střešní konstrukce  

Střešní krytina  

Použité izolační materiály v konstrukcích 
budov (PUR, PIR, minerální vada apod.) 

 

Systém vytápění ☐  dálkové  

☐  místní 

Palivo ☐  uhlí   

☐  plyn   

☐  topný olej   

☐  elektřina  

☐  jiné  

Palivo je skladováno ☐  mimo areál  

☐  v areálu, uložené venku 

☐  uvnitř budovy 

Okolní majetek (stručný popis okolních 
budov atp. a činnosti v nich) 

 

 

2. Obsah budovy 

Inventář, kancelářské vybavení atp.  
(stručný popis) 

 

Stroje a zařízení, počítače atp.  
(stručný popis) 

 

Zásoby, rozpracovaná výroba atp.  
(stručný popis) 
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3. Protipožární zabezpečení 

Hydranty (počet a rozmístění) ☐  podzemní  

☐  nadzemní  

☐  nástěnné 

Ruční hasicí přístroje (počet) ☐  vodní   

☐  práškové  

☐  sněhové 

☐  kombinované  

☐  halon   

☐  jiné 

Vodní pumpy ☐  Ano   

☐  Ne 

SHZ (samočinné hasicí zařízení) Typ  

Has. médium  

EPS (elektronický protipožární systém) ☐  tepelná čidla  

☐  kouřová čidla  

☐  iontová čidla 

☐  jiné 

Umístění  

Vlastní požární sbor ☐  Ne 

☐  Ano, počet osob: 

Trvalá služba ☐  Ano ☐  Ne 

Veřejný požární sbor Vzdálenost:  

Doba dojezdu:  

Stav příjezdových komunikací:  

 

4. Zabezpečení majetku proti krádeži 

Plot, zeď atp. okolo objektu ☐  Ne 

☐  Ano, výška: 

Typ:  

Počet vstupních míst/vrátnic  

Objekt je střežen ☐  Ne 

☐  Pouze během činnosti 

☐  24 hod denně 

☐  EZS (elektronická zabezpeč. Signalizace) 

Bezpečnostní služba: 

☐  Ano, kým?:  

Okna, ventilační otvory atp. jsou 
chráněny mřížemi 

☐  Ne  

☐  Ano 

 

5. Ostatní rizika 

Možnost povodní, záplav nebo jiných 
katastrofických škod (např. pád  
letadla apod.) 

☐  Ne 

☐  Ano, specifikujte: 

Nejbližší vodní tok: 

(jméno, velikost) 

 

Nebezpečí půdních sesuvů ☐  Ne 

☐  Ano, specifikujte: 
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Jiná zvláštní rizika hrozící objektu  

 

6. Rozsah pojištění 

Rozsah “proti všem rizikům”  

Rozsah “proti vyjmenovaným rizikům” požár, úder blesku, výbuch a pád letadla 

 

vyjmenujte další: 

Pojištění přerušení provozu  

(vyplňte body 10., 11. a 12. tohoto dotazníku) 

 

 

7. Pojištění penéz 

V uzamčených trezorech Limit v 1 trezoru: 

Počet trezorů: 

Typ trezoru (váha, zabudované ve zdi, atd.): 

Při přepravě 

 

 

Limit při 1 přepravě: 

Roční objem přepravovaných peněz: 

Zabezpečení při přepravě: 

 

8. Pojistná doba 

Počátek pojištění:  

Konec pojištění:  

 

9. Specifikace pojistných částek pro pojištění hmotných škod (výhradně nové hodnoty) 

Nová hodnota = částka, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení pojištěného majetku 

Nemovitosti Kč 

Movitý majetek   

• inventář Kč 

• stroje a zařízení Kč 

Zásoby   

• hotové výrobky Kč 

• suroviny Kč 

• rozpracovaná výroba Kč 

Náklady na odstranění trosek Kč 

Celková pojistná částka Kč 

Pojištění přerušení provozu 

10. Specifikace pojistných částek 

Zisk po zdanění Kč 

Stálé provozní náklady, které mají být pojištěny a které stále nabíhají v případě 
přerušení činnosti (např. nájemné, část mezd, atp.) 

Kč 

Uvažované zvýšené provozní náklady v případě přerušení provozu, které běžně 
nevznikají, např. pronájem nových prostor, služeb, atp. (odhad) 

Kč 

Celková pojistná částka 

(vždy bez DPH) 

Kč 

Požadovaná doba ručení pojistitele 

(měla by se shodovat s dobou náhrady pojištěného majetku v případě jeho totálního zničení) 

Měsíců: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, organizační složka společnosti Chubb European Group Limited, se sídlem 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká 
Británie, registrační číslo 1112892, oprávněná k podnikání a regulovaná Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. Orgánem dohledu 
pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie. 
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11. Uvedený majetek byl dříve pojištěn 

☐  Ano         ☐ Ne 

Pokud ano, jaký byl rozsah pojištění: 

 

 

12. Škodní průběh za poslední 3 roky 

Rok škody  

Výše škody v Kč před spoluúčastí  

Příčina škody  

 

V případě nutnosti poskytnout podrobnější informace, připojte další listy. 

Prohlášení 

Zájemce o pojištění po pečlivém prostudování tohoto dotazníku prohlašuje a potvrzuje, že výše uvedené odpovědi na dotazy  

a poskytnuté informace jsou pravdivé a úplné a žádné údaje nejsou nesprávné a nebyly zamlčeny nebo vynechány. Zájemce o 

pojištění se tímto zavazuje k povinnosti informovat pojistitele o jakýchkoliv důležitých změnách v informacích poskytnutých v 

tomto dotazníku, které mohou nastat před nebo po uzavření pojistné smlouvy, k níž se tento dotazník vztahuje. Zájemce o 

pojištění tímto také bere na vědomí, že tento dotazník (společně s dalšími podklady a informacemi poskytnutými pojistiteli) 

bude podkladem k uzavření takové pojistnou smlouvu. 

Zájemce o pojištění tímto také bere na vědomí, že pojistitel spoléhá na údaje uvedené v tomto dotazníku. Zájemce o pojištění 

tímto dále bere na vědomí, že nejsou-li dotazy a informace v tomto dotazníku zodpovězeny či poskytnuty pravdivě a úplně, má 

pojistitel právo postupovat dle platných právních předpisů, včetně případného odmítnutí pojistného plnění dle příslušných 

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Podpis tohoto dotazníku nezavazuje pojistitele ani žadatele k uzavření pojistné smlouvy. 

  
 

Datum  Jméno a podpis oprávněného zástupce žadatele 
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