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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Produktový list

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ČINNOSTÍ V BĚŽNÉM
OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském 
životě, zejména:
• v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení, 
• při rekreaci a zábavě,
• při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů,
• jako chodec či cyklista nebo při jízdě na koni, 
• jako vlastník nebo opatrovatel domácích a hospodářských zvířat běžně chovaných 

v domácnostech v České republice pro zálibu či potřebu rodiny,
• jako vlastník, provozovatel nebo uživatel nemotorového plavidla (včetně windsurfingu),   
 které nepodléhá evidenci Státní plavební správy.

KDO JE POJIŠTĚN?

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěni:
• Manžel, druh, registrovaný partner, rodiče, děti (vlastní i nevlastní, osvojenci pojištěného, 

svěřené do pěstounské péče), sourozenec, švagr, švagrová, tchán, tchýně, zeť, snacha, a to pokud  
 žijí ve společné domácnosti s pojištěným. 
• Pomocné osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, jde-li o jejich odpovědnost za újmy 

způsobené třetím osobám při výkonu této činnosti.
• Osoby, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu nebo opatrování domácího  
 či drobného hospodářského zvířete, jde-li o jejich odpovědnost za újmy způsobené třetím 
 osobám při výkonu této činnosti.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel nahradil:
a) v případě pojistné události, pokud byl proti němu vznesen oprávněný nárok na náhradu: 

I.)   újmy na zdraví člověka (včetně např. ušlého zisku), 
II.)  újmy na hmotné věci (včetně např. ušlého zisku), 
III.)  újmy na zvířeti (včetně např. následně účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví 

zraněného zvířete),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy.

POJISTNÉ PLNĚNÍ

LIMIT POJISTNÉHO
PLNĚNÍ

CENA PŘI SJEDNÁNÍ 
S MAJETKOVÝM POJIŠTĚNÍM*

CENA PŘI SJEDNÁNÍ JAKO 
SAMOSTATNÉ POJIŠTĚNÍ*

   2 000 000 Kč     396 Kč     440 Kč

   4 000 000 Kč     612 Kč     680 Kč

   5 000 000 Kč     864 Kč     960 Kč

10 000 000 Kč 1 068 Kč 1 190 Kč

15 000 000 Kč 1 348 Kč 1 500 Kč

*Spoluúčast 1 000 Kč, územní platnost Evropa.
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ÚZEMNÍ PLATNOST

• Evropa nebo Svět

PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU

• Platnost pojištění na území České republiky a Evropy, s možností rozšíření platnosti na Svět. 
• Možnost volby limitů pojistného plnění i výše spoluúčasti. 
• Pojištění lze sjednat s limity od 2 do 15 mil. Kč za jednu pojistnou událost  
 (dvojnásobek sjednaného limitu za všechny pojistné události během jednoho pojistného roku). 
• Klient si může zvolit i nulovou spoluúčast. 
• Vztahuje se na všechny osoby v rodinném poměru žijící ve společné domácnosti – manžela/ku  
 či druha/družku, registrovaného partnera/ku, děti, včetně osvojených či svěřených do péče,  
 rodiče, sourozence, švagra, švagrovou, tchána, tchýni, zetě, snachu, i jako vlastníky nebo  
 opatrovateli domácích a hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v ČR.  
• U škod způsobených osobám v rodinném poměru, které nežijí ve společné domácnosti,  
 hradíme škody typu výbuch, požár, vodovodní škody a újmu na zdraví. 
• Nabízíme pojištění, které za příznivou cenu nabízí vysoké limity pojištění.  
• Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat samostatně, s odpovědností zaměstnance  
 za škodu způsobenou zaměstnavateli nebo s majetkovým pojištěním za výhodnější cenu.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VLASTNICTVÍ NEBO DRŽBY
POJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTI

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím 
nebo držbou nemovitosti v ČR, uvedené v pojistné smlouvě, která musí být zároveň pojištěna 
ve smlouvě v rámci Pojištění budov a ostatních staveb. 
Pojištění se vztahuje i na:
• Pojištěného jako stavebníka při vykonávání stavebních prací na pojištěné nemovitosti za újmu 

způsobenou třetí osobě.
• Občana vypomáhajícího pojištěnému při vykonávání stavebních prací na pojištěné nemovitosti  
 za újmu způsobenou třetí osobě při této činnosti. 
• Fyzickou osobu nepodnikající v oboru pověřenou pojištěným čištěním a údržbou chodníků, schodišť,  
 chodeb a prostranství patřících k pojištěné nemovitosti, za újmu způsobenou třetí osobě při této činnosti.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel nahradil:
a) v případě pojistné události, pokud byl proti němu vznesen oprávněný nárok na náhradu: 

I.)  újmy na zdraví člověka (včetně např. ušlého zisku), 
II.) újmy na hmotné věci (včetně např. ušlého zisku),
III.)  újmy na zvířeti (včetně např. následně účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví 

zraněného zvířete),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy. 

Územní platnost: Česká republika.

SPOLUÚČAST

• Pojištěný si může v pojistné smlouvě zvolit svou spoluúčast, do jejíž výše se bude podílet na 
náhradě újmy.
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POJISTNÉ PLNĚNÍ

LIMIT POJISTNÉHO
PLNĚNÍ

CENA PŘI SJEDNÁNÍ 
S MAJETKOVÝM POJIŠTĚNÍM*

   2 000 000 Kč 380 Kč

   4 000 000 Kč 468 Kč

   5 000 000 Kč 620 Kč

10 000 000 Kč 1 000 Kč

15 000 000 Kč 1 300 Kč

*Spoluúčast 1 000 Kč.

SPOLUÚČAST

• Pojištěný si může v pojistné smlouvě zvolit svou spoluúčast, do jejíž výše se bude podílet  
 na náhradě újmy.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU 
ZAMĚSTNAVATELI

• Pojištění pro zaměstnance, které kryje škody způsobené při plnění pracovních úkolů 
 v pracovněprávním vztahu, za které je zaměstnanec odpovědný (nejčastěji dle zákoníku práce).
• Dle zákoníku práce může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat až 4,5 násobek hrubého
 měsíčního výdělku v případě škody z nedbalosti (obecná odpovědnost nahradit škodu).
• Vztahuje se i na škody způsobené zaměstnavateli ve služebním poměru (státní zaměstnanci,
 policisté, vojáci apod.).
• Poskytuje pojistnou ochranu i pro případ ztráty svěřených věcí zaměstnanci (ochranné pracovní  
 prostředky, služební notebook, telefon apod.).
• Územní platnost pojištění: Česká republika, Evropa nebo Svět.
• Možnost pojištění odpovědnosti za škody související s řízením dopravního prostředku.
• Benefit za bezeškodní průběh: při 3 letém trvání smlouvy bez škody nulová spoluúčast.
• Možnost volby limitů pojistného plnění (50 – 500 tis. Kč), pro ztrátu svěřených věcí je vždy  
 sublimit plnění ve výši 50 000 Kč.
• Možnost sjednání samostatně, s odpovědností z občanského života nebo s majetkovým  
 pojištěním za výhodnější cenu.
• V rámci jedné smlouvy může být až 5 pojištěných (ve stejném rozsahu).
• V případě sjednání samostatně může být pojistníkem i právnická osoba, pojištěným je vždy pouze  
 fyzická osoba – zaměstnanec.
• Hradí se pouze skutečná škoda (nehradí se ušlý zisk).

POJISTNÉ A SPOLUÚČAST

• Výši pojistného ovlivňuje riziková skupina zaměstnance, územní platnost pojištění a zvolený limit  
 plnění.
• Spoluúčast je pevná: pro rizikovou skupinu A a B je 1 000 Kč a pro C je 5 000 Kč.
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UKÁZKA SAZEBNÍKU
PLATNOST POJIŠTĚNÍ NA ÚZEMÍ EVROPY, ROČNÍ POJISTNÉ, 1 POJIŠTĚNÝ

ROČNÍ LIMIT 

POJISTNÉHO 

PLNĚNÍ

NEŘÍDÍM 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

(RIZIKOVÁ SKUPINA A)

TAKÉ ŘÍDÍM 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

(RIZIKOVÁ SKUPINA B)

ŘIDIČ 

Z VÝKONU POVOLÁNÍ

(RIZIKOVÁ SKUPINA C)

100 000 Kč      969 Kč 1 650 Kč 2 460 Kč

150 000 Kč 1 252 Kč 2 133 Kč 3 180 Kč

200 000 Kč 1 418 Kč 2 415 Kč 3 600 Kč

250 000 Kč    1 559 Kč    2 657 Kč    3 960 Kč

Definice rizikové skupiny a dopravního prostředku je uvedena v doplňkových pojistných podmínkách.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Pojišťované subjekty Fyzická osoba – bez rozdílu, zda se jedná o občana ČR, 
či zahraniční osobu

Pojistná doba Na dobu neurčitou

Pojistné období 12 měsíců (roční)
6 měsíců (pololetní)
3 měsíce (čtvrtletní)
1 měsíc (měsíční) – pouze v individuálních případech 
po dohodě s upisovatelem.

PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU

• Pojištění pro zaměstnance pro případ škody způsobené při plnění pracovních úkolů  
 v pracovněprávním vztahu, za které je zaměstnanec odpovědný (nejčastěji dle zákoníku práce). 
• Vztahuje se i na škody způsobené zaměstnavateli ve služebním poměru (státní zaměstnanci,  
 policisté, vojáci apod.). 
• Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli lze sjednat  
 samostatně, s občanskou odpovědností nebo s majetkovým pojištěním za výhodnější cenu. 
• Územní platnost pojištění si klient může zvolit: Česká republika, Evropa nebo Svět. 
• Možnost pojištění odpovědnosti za škody související s řízením dopravního prostředku. 
• Poskytuje pojistnou ochranu i pro případ ztráty svěřených věcí zaměstnanci (ochranné  
 pracovní prostředky, služební notebook, telefon apod.) s limitem 50 000 Kč v základní ceně  
 bez příplatku. 
• Možnost volby limitů pojistného plnění (50–500 tis. Kč). 
• Nízká spoluúčast (od 1 000 Kč), při tříletém trvání smlouvy bez škody nulová spoluúčast. 
• V rámci jedné smlouvy může být až 5 pojištěných (ve stejném rozsahu).
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VYHOTOVENÉ DOKUMENTY

Nabídka (kalkulace) pojištění 

Pojistná smlouva
• pro klienta na zabezpečený papír PVZP + pojistné podmínky, informace pro klienta (o produktu),  
 informace o ochraně osobních údajů,
• pro pojišťovnu na bílý papír.

Pojistka

Záznam z jednání

UKONČENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Před počátkem pojištění Vrací se 80 % pojistného, 20 % je poplatek za sjednání a správu pojištění. 
Klient zašle žádost spolu s dokumenty na PVZP.

Po počátku pojištění Výpověď do 2 měsíců od uzavření PS s 8denní výpovědní lhůtou –  
dle pojistných podmínek má PVZP právo na pojistné za dobu trvání 
pojištění – vrací se 80 % nespotřebovaného pojistného  
(20 % je poplatek za sjednání a správu pojištění).
Výpověď nejpozději 6 týdnů před koncem posledního zaplaceného 
pojistného období.

VÝPOČET POJISTNÉHO

• Zajišťuje systém StarIns.

SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY

• PS se sjednávají v on-line systému StarIns.

SLEVY PRO POJIŠTĚNÉ OSOBY

• Sleva ze základního pojistného v %:

Pojištěnec VZP ČR 10 %

Člen KPZ 1) 15 %

Zaměstnanci PVZP a VZP ČR 2) 50 %

1) Slevu nelze kombinovat se slevou pro pojištěnce VZP ČR. 
2) Slevu nelze kombinovat s žádnou jinou slevou.
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KONTAKTY

Korespondenční adresa:    Helpdesk:
Pojišťovna VZP, a. s.     Po - Čt: 9.00–17.00
Ke Štvanici 656/3     Pá: 9.00–16.00
186 00 Praha 8     +420 233 006 311
www.pvzp.cz      info@pvzp.cz

Tento dokument slouží jako pracovní pomůcka. Více informací je uvedeno v platném metodickém 
pokynu a pojistných podmínkách.

ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Lze provést v systému nebo za pomoci Helpdesku.

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY

• Změny parametrů pojištění se provádí uzavřením nové smlouvy a zrušením původní.
• Počátek pojištění v nové PS musí navazovat na konec posledního zaplaceného období původní PS.

OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

• Telefonicky na č. 233 006 311 v pracovní den od 9.00 do 16.00 hod.
• Na každém prodejním místě.
• Prostřednictvím formuláře dostupného na www stránkách PVZP – zasláním vyplněného  
 formuláře doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a. s., Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8  
 na odbor likvidace pojistných událostí; nebo zasláním vyplněného a naskenovaného  
 formuláře na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz.


