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Pomůcka – Cílové trhy pojistných produktů  
        občanského neživotního pojištění
platné pro 04/2020

Pojištění domácnosti je určeno pro vlastníky nebo uživatele 
trvale užívané domácnosti (podmínka užívání více než 180 dní 
v kalendářním roce), která se nachází:
• v rodinných domech;
• v bytových domech;
• v nájemních bytech (např. obecních, družstevních);
• v bytech v osobním vlastnictví.
Pojištěná domácnost musí být na území ČR.

Pojištění obytných budov, rodinných domů, bytů 
a souvisejících staveb
je určeno pro vlastníky nebo uživatele:
• rodinných domů k trvalému bydlení nebo k rekreaci  

(tzn. i chaty, chalupy apod.);
• bytů (k trvalému bydlení i k rekreaci) a to včetně podílu  

na společných částech domu;
• rodinných domů a bytů ve stavbě;
• vedlejších staveb.
Pojištěná stavba musí být na území ČR.

Pojištění rekreační domácnosti je určeno pro vlastníky 
nebo uživatele domácnosti užívané k rekreačním účelům, která 
se nachází v chatě, chalupě, rekreačním domku nebo bytě 
užívaném k individuální rekreaci, a to včetně věcí uložených 
v nebytových prostorech.  
Pojištěná rekreační domácnost musí být na území ČR.

Pojištění jiné stavby je určeno pro vlastníky nebo uživatele 
hospodářských budov, garáží, kolen, skleníků, popř. dalších 
obdobných staveb.
Pojištěná stavba musí být na území ČR.

Pojištění movitých věcí ATYP je určeno pro vlastníky 
nebo uživatele movitých věcí, které lze pojistit samostatně. 
Pro vybrané movité věci lze pojištění sjednat i s územním 
rozsahem Evropa. 

Pro všechna výše uvedená pojištění platí, že pojistníkem 
může být:
• fyzická osoba – podmínkou pro sjednání pojištění je plnoletost 

pojistníka;
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.
Pojistníkem může být i cizinec.

Dále platí, že pojištěný: 
• může být i cizinec;
• nemůže být fyzická osoba podnikající;
• nemůže být právnická osoba.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Cílové trhy pojistných produktů  
občanského neživotního pojištění

POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ ODPOVĚDNOSTI

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI

Produkt poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené 
při běžných činnostech v běžném občanském životě. 
V rámci tohoto produktu lze sjednat i samostatné pojištění 
odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

Pro toto pojištění platí, že pojistníkem může být:
• fyzická osoba – podmínkou pro sjednání pojištění je plnoletost 

pojistníka;
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.
Pojistníkem může být i cizinec s korespondenční adresou na 
území ČR.

Dále platí, že pojištěným: 
• může být pouze fyzická osoba (i cizinec) s korespondenční 

adresou na území ČR;
• nemůže být fyzická osoba podnikající;
• nemůže být právnická osoba.

Produkt je určen pro osoby, které vykonávají právo myslivosti 
dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Toto pojištění lze 
sjednat jako individuální nebo kolektivní.

Pro individuální pojištění platí, že pojistníkem může být:
• fyzická osoba – podmínkou pro sjednání pojištění je plnoletost 

pojistníka;
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.

Pojistníkem může být i cizinec s korespondenční adresou na 
území ČR.

Pro kolektivní pojištění platí, že pojistníkem může být:
• právnická nebo fyzická osoba sjednávající toto pojištění 

ve prospěch svých zaměstnanců, členů nebo jiných osob 
zabývajících se výkonem práva myslivosti.
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Produkt poskytuje ochranu pro případ škody (újmy), kterou 
zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli při výkonu 
povolání nebo v přímé souvislosti s ním. Toto pojištění lze 
sjednat jako individuální nebo kolektivní.

Pro individuální pojištění platí, že pojistníkem může být:
• fyzická osoba – podmínkou pro sjednání pojištění je plnoletost 

pojistníka;
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.
Pojistníkem může být i cizinec s korespondenční adresou na 
území ČR.

Pro kolektivní pojištění platí, že pojistníkem může být:
• fyzická osoba podnikající;
• právnická osoba.

V tomto produktu mohou být pojištěni:
• zaměstnanci podle zákoníku práce v pracovněprávním 

vztahu založeném pracovní smlouvou, jmenováním, dohodou 
o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce;

• státní zaměstnanci, kteří od 1. 1. 2015 spadají pod 
působnost zákona č. 234/2014 Sb., o státní sužbě;

• příslušníci vybraných bezpečnostních sborů, kterými 
jsou Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR 
a Generální inspekce bezpečnostních sborů;

• vojáci z povolání.

Pro individuální i kolektivní druh pojištění dále platí, 
že pojištěným:
• může být pouze fyzická osoba (i cizinec) s korespondenční 

adresou na území ČR;
• nemůže být fyzická osoba podnikající;
• nemůže být právnická osoba.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ

Pro individuální i kolektivní druh pojištění dále platí, 
že pojištěným: 
• může být pouze fyzická osoba (i cizinec) s korespondenční 

adresou na území ČR;

• nemůže být fyzická osoba podnikající;
• nemůže být právnická osoba.

MAZLÍČEK – POJIŠTĚNÍ ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT

Produkt je určen pro majitele psů a koček – domácích mazlíčků. 
Pojištění mohou sjednat nejen fyzické osoby, ale v roli pojistníka, 
pojištěného mohou být i právnické osoby (to umožňuje pojistit 
například policejní psy nebo psy hlídacích a bezpečnostních 
agentur). Pojistit je možné pouze zvíře, které je označeno čipem 
nebo tetováním.

V rámci tohoto pojištění lze sjednat rizika:
• Pojištění pro případ léčení úrazu nebo nemoci;
• Pojištění pro případ uhynutí nebo utracení;
• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným 

zvířetem.

Pojištění léčení úrazu nebo nemoci lze sjednat, pokud:
• pes hmotnosti do 40 kg je mladší než 8 let;
• pes hmotnosti nad 40 kg je mladší než 4 roky;
• kočka je mladší než 8 let.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Produkt je určen pro zájemce o toto pojištění ve všech 
věkových kategoriích a nabízí širokou pojistnou ochranu 
pojištěného v souvislosti s jeho cestováním. Cestovní pojištění 
je koncipováno formou balíčkového krytí s možností volby 
rozsahu, limitů pojistného plnění, územní platnosti a připojištění 
dalších rizik, která zákazníka mohou ohrožovat, a která 
odpovídají jeho individuálním potřebám. K produktu jsou 
poskytovány asistenční služby zdarma.

Tento produkt může sjednat právnická i fyzická osoba. 
Pojištěnými osobami mohou být občané ČR i cizí státní 
příslušníci.
Územní rozsah pojištění léčebných výluh:
• je-li pojištěný cizím státním příslušníkem (a to i v případě, že 

má zároveň české občanství), pak se pojištění nevztahuje na 
události nastalé na území státu, jehož je státním občanem, 
a dále na území, kde má trvalé bydliště nebo ke kterému se 
vztahuje Resident Card nebo Green Card, jíž je pojištěný 
držitelem;

• pokud je cizí státní příslušník bez českého občanství v době 
pojistné události účastníkem veřejného zdravotního pojištění 
v České republice nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců, 
pak se pojištění vztahuje i na území státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo kde má trvalé bydliště.

V rámci tohoto pojištění lze sjednat tato rizika:
• Pojištění léčebných výloh, asistence, repatriace, zásah 

horské služby, přivolání opatrovníka/profesionálního 
sociálního pracovníka nebo psychologa;

• Pojištění trvalých následků úrazu, pro případ smrti úrazem, 
a pro pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy;

• Pojištění pro případ pobytu v nemocnici;
• Pojištění osobních věcí a zavazadel;
• Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě;
• Pojištění spoluúčasti na věci půjčené;
• Pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb
• Pojištění storna cesty; 
• Pojištění přerušení nastoupené cesty;
• Pojištění veterinární léčby;
• Pojištění AutoCare.


