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Stavebně montážní pojištění 

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních 
informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění. 

O jaký typ pojištění jde? 

Stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům se vztahuje na fyzické poškození nebo zničení pojištěných věcí způsobené pojistnou 
událostí, která nastala během trvání pojištění v místě pojištění a není z pojištění vyloučena. 

 

Co je předmětem pojištění?  

 

Co není předmětem pojištění? 

  
 Předmětem pojištění je budované stavební dílo / 

montážní dílo včetně materiálu a věcí, které mají 

být součástí budovaného díla a jsou skladovány, 

přepravovány nebo přemísťovány v místě pojištění. 

Pokud je to dohodnuto v pojistné smlouvě, pojištěny 

jsou také: 

 zařízení staveniště 

 stavební / montážní stroje a zařízení 

 majetek ve vlastnictví, v užívání, nebo ve správě 

pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě 

nacházející se v místě pojištění 

 náklady vynaložené v souvislosti se vznikem 

pojistné události na vyklizení místa pojištění včetně 

stržení stojících částí budovaného díla, odvoz 

trosek a jiných zbytků na nejbližší skládku odpadu 

a náklady na jejich uložení nebo zničení, 

 náklady vynaložené v souvislosti se vznikem 

pojistné události za mzdové zvýhodnění za práci 

přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu a volna, 

na expresní příplatky, na leteckou přepravu 

náhradních dílů, cestovní náklady techniků a 

expertů ze zahraničí. 

V pojistné smlouvě je možné dohodnout i tato pojištění: 

 právním předpisem stanovená odpovědnost 

pojištěného za škodu na věci a/nebo újmu na 

zdraví vzniklou třetí osobě 

 poškození, zničení nebo odcizení přepravovaného 

nákladu 

 ušlý zisk hrubého zisku investora 

 

 Pojistná částka nebo limit pojistného plnění pro 

jednotlivé položky předmětu odpovídá hodnotě 

těchto položek určené pojistníkem. Informace 

o výši pojistných částek pro jednotlivé položky 

naleznete v pojistné smlouvě. 

 

 

 motorová vozidla, letadla, plavidla a jiná zařízení 

schopná pohybu v atmosféře 

 rostliny a porosty 

 ruční nářadí 

 veřejné přenosové a distribuční soustavy elektřiny, 

plynu, vody, tepla a veřejné sítě elektronických 

komunikací 

 provozní a pomocné látky, média 

 součásti, zařízení, díly a nástroje, které se pravidelně 

vyměňují při změně pracovních úkonů nebo při 

opotřebení stavebních/montážních strojů, pokud 

současně nedošlo z téže příčiny k poškození nebo 

zničení pojištěných věcí, za které je pojistitel povinen 

poskytnout pojistné plnění 

 nároky na náhradu škody včetně nákladů právního 

zastoupení v souvislosti s jakoukoli náhradou škody 

přiznanou oficiální autoritou veřejné moci místně či 

funkčně příslušné k Spojeným státům americkým 

(USA) nebo Kanadě 

 jakékoliv nároky související se zásahem do práva na 

ochranu osobnosti či jiné náklady vzniklé v důsledku 

existence nemajetkové újmy 

Toto pojištění se také nevztahuje na: 

 škody ve formě pokuty, úroku z prodlení, jakékoli jiné 

sankce, záruky nebo garance, ztráty kontraktu 

 škody způsobené běžnými atmosférickými 

podmínkami, se kterými je třeba podle ročního období 

a místních poměrů počítat 

 škody v důsledku vady betonu nebo podobných 

stavebních hmot, tak v důsledku vady stavebních 

(konstrukčních) prefabrikátů 

 v souvislosti s demonstrací, vnitřními nepokoji, 

stávkou, výlukou z práce, represivními zásahy státních 

orgánů nebo veřejné správy. 

 

 

 

 

 

 

  
 
  

  



 
Týkají se krytí nějaká omezení? 

  pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění 

 pojistitel má právo snížit pojistné plnění za vědomé porušení povinností stanovených v pojistných podmínkách a pojistné 

smlouvě, pokud to mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu jejích následků 

 v případě, pokud pojištěný uvede pojistitele v omyl o okolnostech týkajících se vzniku nároku na pojistné plnění a/nebo 

výše pojistného plnění, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění 

 pokud se pojistitel dozví až po pojistné události, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné 

odpovědi nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která pro uzavření pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávněn odmítnout 

pojistné plnění z pojistné smlouvy 

 pojištění se nevztahuje na věci nebo škody vyloučené z pojištění ve Všeobecných pojistných podmínkách, doložkách nebo 

pojistné smlouvě 

  

 
Kde se na mě vztahuje krytí?   

   

  pojištění se vztahuje na pojistnou událost, která nastala v místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě 

  

 
Jaké mám povinnosti? 

 • odpovídat úplně a pravdivě na všechny písemné dotazy pojistitele, včetně e-mailové komunikace a doplňování 
dotazníků, které se týkají sjednávaného pojištění 

• umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do pojištěných objektů a areálů a umožnit jim tím posoudit pojistné 
riziko, prozkoumat funkčnost a činnost zařízení sloužících k ochraně majetku; dále předložit pojistiteli nebo jím 
pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požárně, protipovodňovou, účetní a jinou obdobnou dokumentaci 

• neprodleně písemně oznámit pojistiteli jakoukoliv změnu v náležitostech, které byly podkladem pro uzavření pojistné 
smlouvy 

• udržovat pojištěný majetek v dobrém technickém stavu, dodržovat ustanovení technických norem a předpisů, obecně 
závazných právních předpisů, všeobecných pojistných podmínek, smluvních ujednání, doložek a pojistné smlouvy 

• dbát na to, aby pojistná událost nenastala a provádět přiměřená opatření k jejímu odvrácení 

• platit pojistné ve stanovené výši k termínu jeho splatnosti 

• neprodleně oznámit vznik škody pojistiteli a toto hlášení doložit nejpozději do 5 dnů v písemné formě 

• provádět vhodná opatření ke zmírnění následků škody a vyžádat si k tomu pokyny pojistitele a postupovat v souladu s 
nimi 

• neprodleně oznámit policii vznik škody, která nastala za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání trestného činu a 
umožnit pojistiteli přístup k vyšetřovacímu spisu policie 

• zajistit vůči jinému právo na náhradu vzniklé škody nebo jiné obdobné právo a uplatnit nárok na náhradu škody vůči 
tomu, kdo za ni odpovídá 

  

 
Kdy a jak hradit platbu? 

 • Pojistné hradí pojistník ve výši a termínech splatnosti dohodnutých v pojistné smlouvě. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

Kdy začíná a končí krytí? 

 Pojištění začíná momentem zahájení stavebních prací / montážních prací nebo momentem vyložení pojištěných věcí 
uvedených v pojistné smlouvě v místě pojištění, nejpozději však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. 
Pojištění končí (zaniká): 

• uplynutím pojistné doby, která je uvedena v pojistné smlouvě 

• předáním pojištěného stavebního díla / montážního díla 

• dnem uvedení stavebního díla do provozu 

• ukončením prvního zkušebního provozu pojištěného montážního díla nebo jeho zkušebního zatížení; doba zkušebního 
provozu nebo zkušebního zatížení může trvat maximálně 4 týdny ode dne zahájení zkušebního provozu nebo 
zkušebního zatížení, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, ovšem v případě již použitých věcí momentem 
zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení pojištěného montážního díla, 

• jestliže odpadne možnost, že pojistná událost nastane, 

• ukončením činnosti pojištěného, nebo zánikem pojištěného podle toho, která z výše uvedených událostí nastane dříve 

• pro neplacení pojistného, uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho 
části 

  

 
Jak mohu smlouvu vypovědět? 

 Pojistník má právo vypovědět pojistnou smlouvu písemnou výpovědí doručenou pojistiteli v následující případech: 

• do dvou měsíců od data uzavření pojistné smlouvy s tím, že výpovědní doba je osmidenní, 

• do jednoho měsíce ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo jeho zamítnutí, přičemž výpovědní doba je osmidenní a 
jejím uplynutím pojištění zanikne, 

• v ostatních případech stanovených pojistnou smlouvou nebo vyplývajících z právních předpisů. 
 
Pojistník je rovněž oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, a to v případech stanovených pojistnou smlouvou a v dalších 
případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

 


