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POJIŠTĚNÍ REKREAČNĚ
OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI
Produktový list

POJISTNÁ HODNOTA

• Pojištění se sjednává na novou cenu (částka, za kterou lze znovu vybavit domácnost 
do původního stavu). Pojistné hodnotě celého souboru předmětů, na něž se pojištění 
domácnosti vztahuje, musí odpovídat pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě. Při stanovení
pojistné částky vezměte v úvahu současné ceny veškerého zařízení a všech předmětů osobní
potřeby.

• Na obvyklou cenu se sjednávají věci zvláštní a kulturní hodnoty a cenné věci.

POJISTNÁ ČÁSTKA

• Pojistná částka musí odpovídat pojistné hodnotě. Za správné stanovení pojistné částky 
 je odpovědný pojistník.
• V případě, že pojistná částka je o více než 15 % nižší než pojistná hodnota, můžeme uplatnit 

podpojištění.

ROZSAH (VARIANTY) POJIŠTĚNÍ – POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Standard
Požár; úder blesku; výbuch; náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu; povodeň  
nebo záplava; vichřice nebo krupobití; kapalina unikající z vodovodního zařízení; sesuv půdy,  
zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení;  
pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; 
krádež vloupáním; loupež; rozbití skla.

Maxi
Standard + aerodynamický třesk, přepětí, vandalismus, atmosférické srážky.

CO POJISTÍME? (PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ)

• Movité věci a jiný majetek, který tvoří zařízení rekreačně obývané domácnosti a slouží k jejímu  
 provozu nebo uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné  
 domácnosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, nebo které pojištěné osoby  
 oprávněně užívají. Pojištěny jsou tak i např. zvířata, jízdní kola, sportovní potřeby, příslušenství  
 a náhradní součásti motorových a nemotorových vozidel, malá plavidla, malá zahradní mechanizace...
• Věci zvláštní a kulturní hodnoty (obrazy, starožitnosti atd. ), cenné věci (šperky atd.). 
• Elektronika, audio a video přístroje.
• Věci ve vedlejších prostorech (sklep, garáž...).
• Stavební součásti bytu nebo vedlejšího prostoru (např. sanitární vybavení, vnitřní dveře, příčky…).
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POJISTNÉ PLNĚNÍ

• Hlavní předmět pojištění (soubor věcí movitých) je vždy pojištěn na pojistnou částku. 
• Plnění za vyjmenované předměty (součásti souboru věcí movitých) a pojistná nebezpečí uvedená 

v tabulce je omezeno limitem pojistného plnění. Jedná se o roční limit pojistného plnění, tedy 
za všechny případné újmy z daného pojistného nebezpečí v průběhu pojistného roku. 
Předměty a pojistná nebezpečí, která nejsou omezena limitem, hradíme až do výše pojistné 
částky. Stanovené limity lze za úplatu navýšit.

PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ
A POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
 (v % z pojistné částky)

Varianta Standard Varianta Maxi

Věci zvláštní kulturní hodnoty, cenné věci   5 % 10 %

Elektronika, audio, video   5 % 10 %

Věci ve vedlejších prostorech   3 % 5 %

Stavební součásti   10 % 20 %

Pojištění skel 5 %

Přepětí 5 %

Vandalismus 10 %

Atmosférické srážky 10 %

Pozn.:
Procenta jsou vztažena k pojistné částce hlavního předmětu pojištění, tedy souboru věcí movitých.
Např. pokud je pojistná částka stanovena na 100 000 Kč, pak na elektroniku, audio, video je ve variantě 
Standard stanoven limit 5 000 Kč, ve variantě Maxi 10 000 Kč atd.

SPOLUÚČAST

• Pojištěný si může v pojistné smlouvě zvolit svou spoluúčast, do jejíž výše se bude podílet  
 na náhradě újmy. Pojistné nebezpečí povodeň, záplava a pojištění skel mají samostatnou spoluúčast.

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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ZÁKLADNÍ PARAMETRY

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

Vstupní požadavky Pojištění se sjednává standardně bez prohlídky

Územní platnost Místo pojištění uvedené ve smlouvě (v ČR)

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

SJEDNÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY

• PS se sjednávají v on-line systému StarIns.

VÝPOČET POJISTNÉHO

• Zajišťuje systém StarIns.

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.
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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.

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.
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PRODEJNÍ ARGUMENTY A VÝHODY PRODUKTU

• Sleva na pojištění budovy při propojištění s domácností. 
• Asistenční služby zdarma. 


