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Jen pro vnitřní potřebu! Parametry se mohou v průběhu času měnit.

JISTOTA – komplexní ochrana pro drobné podnikatele a živnostníky
Pojištění movitých věcí

Pojištění movitých věcí

Pojištění staveb

Maximální pojistná částka:
živel – 5 mil. Kč, odcizení, vandal – 1 mil. Kč

Pojistná nebezpečí

Jistota

Krádež a loupež

Ano, loupež cenností mimo
trezor do 100 tis. Kč

Pojistná nebezpečí

Jistota

Požár, výbuch, úder blesku,
pád letadla (FLEXA)

Ano

Povodeň nebo záplava

Ano (kromě 4. pásma)

Vichřice a krupobití

Ano

Sesuv půdy, pád stromů,
stožárů

Ano

Tíha sněhu a námrazy
včetně příčinné souvislosti

Ano

Zemětřesení

Ano

Vodovodní škody
včetně vody vystupující
z kanalizace

Ano

Přetlak nebo zamrzání

Ano

Náraz dopravního
prostředku

Ano, pouze cizí vozidla

Krádež stavebních součástí

Ano, limit 50 tis. Kč

Vandal

Ano, zjištěný včetně
sprejerů, nezjištěný
výluka na sprejery,
limit 200 tis. Kč

Pojistná nebezpečí

Jistota

Požár, výbuch, úder blesku,
pád letadla (FLEXA)

Ano

Vandal

Ano, zjištěný i nezjištěný
včetně sprejerů

Širší definice přímého
úderu blesku

Ano

KB51 (cesta zloděje)

Ano, 20 % ze ∑ limitů
Odcizení a vandal

Přeprava peněz

Definován limit 50
a 200 tis. Kč v případě
sjednání odcizení
peněz a cenin

Přepětí a indukce
v souvislosti
s úderem blesku

Ano,
limit 50 tis. Kč

Povodeň nebo záplava

Ano
(kromě 4. pásma)

Vichřice a krupobití včetně
volného prostranství

Ano

Sesuv půdy, pád stromů,
stožárů

Ano

Tíha sněhu a námrazy
včetně příčinné souvislosti

Ano

Zemětřesení

Ano

Vodovodní škody
včetně vody vystupující
z kanalizace

Ano

Věci v automobilu

Ano, krádež, živel
a dopravní nehoda,
limit 200 tis. Kč

Výlohy, vstupní dveře, reklamy

Ano, all risk, 30 tis. Kč

Stavební součásti (včetně
trezorů, systému EZS
a kamerového systému)
v pronajaté nemovitosti

Ano, 20 % ze
∑ limitů Živel

Vnitřně vzniklá mechanická
nebo elektrická porucha

Ano,
limit 50 tis. Kč

Věci na území ČR

Ano, limit 100 tis. Kč

Maximální pojistná částka:
20 mil. Kč pro soubor staveb

Jen pro vnitřní potřebu! Parametry se mohou v průběhu času měnit.

JISTOTA – komplexní ochrana pro drobné podnikatele a živnostníky
Pojištění přerušení provozu

Pojištění odpovědnosti

Pojištění na 1. riziko, maximální limit 1 mil. Kč

Pojištění odpovědnosti: příjmy maximálně 10 mil. Kč (obrat)

Pojistná nebezpečí

Jistota

Požár, výbuch, úder blesku, pád
letadla (FLEXA)

Ano

Povodeň nebo záplava

Ano (kromě 4. pásma)

Vichřice a krupobití

Ano

Sesuv půdy, pád stromů, stožárů

Ano

Tíha sněhu a námrazy

/
Pojistná nebezpečí

Limit, sublimit pojistného plnění

Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu:
na majetku a zdraví třetích osob

5 mil. Kč

1 mil. Kč

způsobenou vadným výrobkem

5 mil. Kč

1 mil. Kč

Ano

vzniklou v souvislosti s vlastnictvím
nebo nájmem nemovitosti

5 mil. Kč

1 mil. Kč

Zemětřesení

Ano

na věcech převzatých nebo užívaných

100 tis. Kč

100 tis. Kč

Vodovodní škody

Ano

způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním
půdy, zřízením skal nebo zeminy, erozí

100 tis. Kč

100 tis. Kč

Krádež a loupež

Ano

Vandal

Ano

Přerušení dodávky elektrické energie

Ano, franšíza 48 hodin

čisté finanční škody

100 tis. Kč

100 tis. Kč

Poškození věci při přerušení
dodávky el. energie

Ano, franšíza 12 hodin,
limit 30 tis. Kč

regresní náhrady zdravotních pojišťoven
a dávek nemocenské (zaměstnanci)

1 mil. Kč

1 mil. Kč

Odložený počátek

Počátek po 3 měsících

regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek
nemocenské (třetí osoby kromě zaměstnanců)

5 mil. Kč

1 mil. Kč

Podnikání v pronajatých prostorách

Ano

a dále:

