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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 

Obchodní firma  

IČ  

Ulice  Město  

PSČ  E-mail  

Telefon  Webové stránky  

 

Název zakázky / stavebně-montážní činnosti  

(pokud se akce skládá z více částí, uveďte názvy jednotlivých částí, které mají být pojištěny) 

 

 

Adresa místa výstavby / staveniště 

 

 

Jméno a adresa investora / stavebníka 

 

 

Jméno a adresa hlavního dodavatele 

 

 

Jména a adresy subdodavatelů (s uvedením jaké dodávky resp. práce budou poskytovat) 

 

 

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 stavební a montážní pojištění 
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Jména a adresa hlavního projektanta 

 

 

Odborný dohled nad prováděnou montáží/stavbou provádí firma 

 

 

Kdo bude v pojistné smlouvě uveden jako pojištěný 

 

 

Popis předmětu zakázky – stavebního díla: uveďte STRUČNĚ technický popis – rozměry díla, výška, délka, 
hloubka, rozteč sloupů, počet podlaží, typ a hloubka základů, nejhlubší výkop, použitá stavební metoda – 
postup, stavební materiály Technické informace prosíme, přiložte k tomuto dotazníku. 

 

 

Způsob zakládání a úroveň nejhlubšího výkopu – základové spáry. 

 

 

Metoda provádění stavebních prací 

 

 

Použité konstrukční materiály 

 

 

Popis prací, které budou prováděny subdodavateli. UVEĎTE NA SEPARÁTNÍM LISTU. 
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V příloze přiložte půdorys a typický řez objektu a grafický harmonogram postupu prováděných prací 

Má dodavatel zkušenosti s obdobnými zakázkami? ☐ Ano ☐ Ne 

 (uveďte jiná díla) 

 

Pojistná doba 

Začátek prací/složení prvního materiálu na 
staveništi (datum) 

 

Doba skladování (měsíce) 

Doba výstavby/montáže (měsíce) 

Datum ukončení výstavby/montáže  

Zkušební provoz / mechanické testy 
(měsíce/týdny) 

Od Do 

Zkušební provoz při plné zátěži 
(měsíce/týdny) 

Od Do 

Garanční období (pokud požadováno) ☐ 12 měsíců 

☐ 24 měsíců 

Ukončení doby pojištění se zahrnutím 
garančního období (datum) 

 

 

Stavební část a inženýrské sítě již byly dokončeny? 

☐ ANO, kdy: ☐ Ne 

  ☐ (a) nebudou realizovány 

 ☐ (b) jsou součástí kontrahovaných prací 

 Poznámky/vysvětlení: 

  

 

Vyskytují se při provádění kontrahovaných prací tato zvláštní nebo zvýšená rizika? 

Požár, výbuch ☐ Ano ☐ Ne 

Povodeň, záplava ☐ Ano ☐ Ne 

Zemní posun, sesuv půdy ☐ Ano ☐ Ne 

Bouře, vichřice ☐ Ano ☐ Ne 

Práce s trhavinou ☐ Ano ☐ Ne 

Sopečná činnost ☐ Ano ☐ Ne 

Zemětřesení ☐ Ano ☐ Ne 

Jestliže ano, uveďte stupeň:   

 Intenzity:  

 Velikosti:  

Jiná rizika:  
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Je projektovaná konstrukce odolná proti seismickým účinkům? ☐ Ano ☐ Ne 

 

Podrobnosti týkající se podloží stavby/místa montáže 

☐ skála ☐ štěrk ☐ písek ☐ jíl ☐ hlína ☐ navážky  ☐ jiné 

 

Jsou v blízkosti výstavby/montáže nějaké geologické zlomy? ☐ Ano ☐ Ne 

 

Spodní voda 

Hladina spodní vody vůči terénu: __________________ m 

 

Nejnižší vodní tok, jezero 

Jméno:  

Vzdálenost od místa stavby:  

 

Úroveň vodní hladiny 

Nejnižší stav vody:  

Střední stav:  

Nejvyšší naměřený stav vody:  Kdy:  

 

Klimatické podmínky (vyplnit pouze je-li staveniště mimo území Evropy) 

Období dešťů od:  do:  

Max. srážky (mm): Za hodinu   

za den   

za měsíc  

Riziko bouří/vichřic: ☐ nízké ☐ střední ☐ vysoké 

 

Požadavky na zvláštní krytí 

Mají být do pojistného krytí zahrnuty následující výdaje? 

Za přesčasy, práci v noci, práci o svátcích a expresní dodávky dílů 

☐ Ano, limit v Kč na jednu událost:  

☐ Ne  

Za letecké dopravné 

☐ Ano, limit v Kč na jednu událost:  

☐ Ne  
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Požadavek na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 

☐ Ano, s limitem v Kč ☐ Ne 

 

Má dodavatel prací uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou  
vadou výrobku 

☐ Ano, s limitem v Kč ☐ Ne 

 

Podrobnosti o všech již existujících stavbách nebo majetku v okolí místa výstavby, které jsou v majetku 
třetích osob a které mohou být poškozeny stavebně-montážními pracemi (výkopy, vedením podzemního 
potrubí, stavbou pilířů, vibracemi, snížením hladiny spodních vod, montáží nadrozměrných součástí, 
činností jeřábu a spec. mechanizmů apod.) 

UVEĎTE NA SAMOSTATNÉM LISTU 

 

Mají být do pojistného krytí zahrnuty již existující budovy a/nebo stavby a nebo v blízkosti místa provádění 
kontrahovaných činností, které patří nebo jsou ve správě investor a/nebo dodavatele prací a to proti škodám 
vzniklým z přímého nebo nepřímého následku provádění kontrahovaných činností? 

☐ Ano, s limitem v Kč ☐ Ne 

Přesný popis těchto objektů (hodnota, 
umístění/vzdálenost od místa prováděné 
činnosti, stavební/konstrukční materiál, 
odolnost vůči požáru/výbuchu atp.): 

 

UVEĎTE NA SAMOSTATNÉM LISTU  

 

Pojistné částky - Oddíl I (Hmotné škody) 

1. Hodnota díla celkem Kč 

z toho: 

1.1 stavební práce Kč 

1.2 montážní práce Kč  

1.3 jiné práce Kč 

1.4 materiály nebo položky dodávané investorem Kč 

1.5 dopravné, clo, poplatky ap. Kč 

2. Vybavení / zařízení staveniště nebo montážní dílny Kč 

3.  Stavební montážní stroje Kč 

4. Náklady na odstranění trosek/suti (limit) Kč 

CELKOVÁ POJISTNÁ ČÁSTKA PRO ODDÍL I. Kč 

 

Limity/sublimity zvláštních rizik: 

Zemětřesení, sopečná činnost, tsunami 

Limit náhrady ve vztahu ke každé škodě a/nebo   

sérii škod vzniklých z jedné události 

 

Bouře, cyklon, záplava, povodeň, zemní posun, 
sesuv půdy 

Limit náhrady ve vztahu ke každé škodě a/nebo 

sérii škod vzniklých z jedné události 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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Odpovědnost  

1.a Újma na zdraví jedné osoby 

Limit náhrady ve vztahu ke každé škodě a/nebo 

sérii škod vzniklých z jedné události 

 

1.b Újma na zdraví celkem 

Limit náhrady ve vztahu ke každé škodě a/nebo 

sérii škod vzniklých z jedné události 

 

2.a Majetková újma 

Limit náhrady ve vztahu ke každé škodě a/nebo 

sérii škod vzniklých z jedné události 

 

2.b CELKOVÝ LIMIT /  
POJISTNÁ ČÁSTKA PRO ODDÍL II 

Limit náhrady ve vztahu ke každé škodě a/nebo 

sérii škod vzniklých z jedné události 

 

 

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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