
Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) Pojištění občanské odpovědnosti OOW 
221001.    

https://svpojistovna.cz/pojisteni-odpovednosti/welcome

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě.

                 

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje? 

Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se 
pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu dle VPP 
OOW 221001 článek 16, 21.

 Pojištění odpovědnosti
  Informační dokument o pojistném produktu 

  Společnost: SV pojišťovna, a.s., Česká republika Produkt: Pojištění odpovědnosti Welcome

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby v případě 
pojistné události, vzniklé během trvání pojištění, za něj po-
jistitel uhradil škodu, případně jinou újmu, vzniklou na živo-
tě, zdraví či majetku případně škodu finanční, způsobenou 
jeho činností, která je v občanském životě běžná.

Maximální pojistná částka, kterou lze pro toto pojištění 
sjednat je 3.000.000 Kč.







Pojištění odpovědnosti se nevztahuje například na škody: 

Způsobené úmyslně.

Způsobenou při činnosti, na kterou se na základě obecně 
závazných právních předpisů vztahuje povinnost uzavřít 
pojistnou smlouvu.

Způsobenou následkem aplikace omamných a 
psychotropních látek či požitím alkoholu.

Na škody na životním prostředí.

Na škody způsobené na věcech, které byly pojištěnému 
zapůjčeny, pronajaty nebo které z jiného důvodu užívá nebo 
má u sebe (tato výluka se nevztahuje na škodu způsobenou 
na těchto věcech požárem, výbuchem, vodou z vodovodního 
zařízení, krádeží vloupáním a loupeží). 

Za níž odpovídá pojištěný svému manželu, sourozencům, 
příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné 
domácnosti, pojistníkovi a osobám spolupojištěným.

Aktivní účast na jakýchkoliv soutěžích.
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
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Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak provádět platbu? 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy.    

Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny 
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd.  

V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit 
pojistiteli.

Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP OOW 221001 Část I. článek 17.

Pojistné lze sjednat pouze jako jednorázové, současně se sjednáním zdravotního pojištění cizinců, a je splatné dnem počátku pojištění při 
uzavření pojistné smlouvy. Pojistné je pojistník povinen uhradit za celou pojistnou dobu najednou. Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím 
peněžního ústavu, banky nebo provozovatele poštovních služeb, je pojistné uhrazeno dnem odeslání celé částky na příslušný účet 
pojistitele vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením celé částky v hotovosti pojistiteli nebo osobě oprávněné pojistitelem k převzetí 
pojistného. Pojistné zaplacené bez nebo se špatným variabilním symbolem je považováno za neuhrazené.

Pojištění vzniká a zaniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě pro zdravotní pojištění cizinců jako počátek a konec pojištění. 
Pojištění se sjednává na dobu určitou. Pojistné smlouvy sjednané distančním způsobem platí pouze za předpokladu, že došlo k úhradě 
pojistného před sjednaným počátkem pojištění a pojistná smlouva (registrovaná nabídka) tak byla zaplacením prvního pojistného 
akceptována ze strany pojistníka v navrhovaném rozsahu. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká uplynutím pojistné doby.

Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby. 
Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, pojistitel má právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dověděl.

Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP OOW 221001 Část I. článek 5.

    

                 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 



- 

- 

- 

- 

OBO 221001

2


