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Pojištění proti terorismu
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Chubb European Group SE, organizační složka

Chubb European Group SE, se sídlem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400
Courbevoie, France, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické
osoby Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 278 93 723,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233

Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896.476.662 EUR.

Produkt: Pojištění proti terorismu

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní
informace o daném pojistném produktu jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v Pojistných podmínkách pro pojištění
proti terorismu (dále jen „PP”). Dokumenty jsou k dispozici online na stránce: https://www2.chubb.com/cz-cz/.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění odpovědnosti

Co je předmětem pojištění?

 Toto pojištění se vztahuje na věcné škody, ke
kterým dojde v průběhu pojistné doby na
pojištěném majetku v důsledku teroristického činu
nebo sabotáže

 základní rozsah kryje věcnou škodu na pojištěném
majetku

 Dále lze v pojistné smlouvě rozšířit rozsah o
o Pojištění přerušení provozu: Pojištění

hrubého zisku nebo Pojištění hrubého
výnosu nebo Pojištění příjmů z nájemného
nebo z pachtu a Pojištění zvýšených
provozních nákladů

o Odstraňování sutě
o Náklady na likvidaci požáru
o Odměny
o Dodávky energií a veřejných služeb
o Zabránění v přístupu

 Výše limitů je uvedena ve smlouvě a vychází
především z potřeb pojištěného

 Pojištění se sjednává jako škodové

Na co se pojištění nevztahuje?

 Kontaminace radioaktivito

 Válka

 Zabavení

 Konfiskace, znárodnění

 Prosakování nebo znečištění

 Chemické nebo biologické emise

 Azbest

 Pokuty a penále

 Elektronická data

 Úřední moc

 Zmizení

 Hniloba

 Pojištění není kryta věcná škoda vzniklé na
následujícím majetku:

o Pozemky
o Vedení
o Nepoužívané prostory
o Letadlo nebo plavidlo
o Dopravní prostředky
o Zvířata
o Převážený majetek
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

! Mezinárodní sankce mohou zabránit v poskytnutí pojistného plnění některým subjektům či v pojištění určitýchtypů činností souvisejících s některými zeměmi jako je Irán, Sýrie, Severní Korea, Severní Súdán, Kuba a Krym
Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 Na místech pojištění a územích uvedených v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
 při sjednání a v průběhu pojištění pravdivě a úplně odpovídat na všechny otázky pojistitele týkající se pojištění

a poskytovat součinnost
 bez zbytečného odkladu oznámit každou změnu týkající se údajů v pojistné smlouvě, stejně tak týkající se

změny pojistného rizika
 platit pojistné ve stanovených lhůtách jeho splatnosti
 bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o vzniku pojistné události
 v případě pojistné události oznámit pojistiteli škodnou událost a odpovědět pravdivě a úplně na otázky

pojistitele týkající se jejího vzniku, příčiny, průběhu a rozsahu

Kdy a jak provádět platby?

Pojistné je hrazeno bankovním převodem na bankovní účet uvedených v pojistné smlouvě. Výše pojistného a datum
splatnosti je uvedeno v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění se sjednává na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku ode den vzniku pojištění. Pojištění začíná
dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum a čas vzniku pojištění a končí v 24:00 hod dne, kterým uplyne
pojistná doba, na níž bylo pojištění sjednáno, ledaže dochází k jejímu prodloužení.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojistnou smlouvu lze vypovědět písemně:

 do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výpovědní lhůta je 8 dní
 do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, výpovědní lhůta je 2 měsíce
 ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být pojistiteli doručena alespoň 6 týdnů před jeho uplynutím

Pojištění zanikne:

 uplynutím pojistné doby, pokud nedojde k prodloužení
 marným uplynutím lhůty v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části
 dohodou
 odstoupením pojistitele v případě neuvedení pravdivých sdělení při sjednání nebo změně pojistné smlouvy
 odstoupením pojistníka do 14 dnů od sjednání pojištění v případě jeho uzavření telefonicky anebo online


