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Čím se pojištění řídí 
 

Vaše pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), obecně 

závaznými právními předpisy platnými v pojišťovnictví, uzavřenou pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, příp. sazeb- 

níkem poplatků či dalšími dokumenty, na které se smlouva odkazuje. Pojistné podmínky upravují zejména to, co je pojištěno 

a proti jakým pojistným nebezpečím a případně do jaké výše Vám poskytneme pojistné plnění. Stanovují také případy, kdy nemáme 

povinnost vyplatit pojistné plnění (výluky z pojištění). Pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty ko- 

munikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. 

 

Uzavření pojištění 
 

Pojištění se sjednává přistoupením k rámcové smlouvě mezi pojišťovnou a pojistníkem Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav, 
číslo 606-58126-17. Zájemce o pojištění se po sjednání pojištění stane pojištěným, nikoli pojistníkem, nepřísluší mu tedy právo 
nakládat s pojištěním bez souhlasu pojistníka (žádosti o všechny požadované změny pojištění či jeho ukončení je poji štěný povinen 
řešit s pojistníkem. 

 

Důsledky porušení podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy 
 

V případě, že pojistník je v prodlení s za/placením pojistného, je pojišťovna oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení.  

V případě, že pojistník, pojištěný či oprávněná osoba poruší své zákonné nebo smluvní povinnosti, může dle okolností a smluvních 

ujednání pojišťovna snížit či odmítnout pojistné plnění, nebo požadovat vrácení nebo náhradu vyplaceného pojistného plnění. Poru- 

šení povinností může též být důvodem pro zánik pojištění výpovědí nebo odstoupení. 

 

Způsob vyřizování stížností a řešení sporů 
 

Jestliže nejste s našimi službami spokojeni, můžete nám svou stížnost doručit na adresu pro doručování. Nedohodneme -li se jinak, 
stížnosti se vyřizují písemnou formou. Se stížností se můžete obrátit rovněž i na Českou národní banku, která je orgánem dohledu v 
pojišťovnictví. Rozhodování sporů z pojištění přísluší obecným soudům. Jste-li spotřebitel, máte také možnost řešit spor 
mimosoudně před Českou obchodní inspekcí. 

 

Jak nahlásit pojistnou událost a postupovat při škodě 
 

Učiňte nutná opatření ke zmírnění následků – zabezpečte, aby se škoda nezvětšovala (např. uzavření přívodu vody v případě 

prasklého vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.). 

Zdokumentujte vzniklou škodu – pořiďte fotografie poškozených věcí, včetně celkového pohledu na poškozenou 

věc. Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně, že nastala škodní  událost: 

– online na webových stránkách www.ceskapojistovna.cz 

Předsmluvní informace 
Pojištění podnikatele a právnických osob (pojištění majetku, pojištění obecné a profesní  odpovědnosti, vč. 

odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb) – 2014 

V souladu s platnými právními předpisy Vám jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy sdělujeme tyto informace:  
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