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Produkt: PROFEX

Co je předmětem pojištění?
Základní pojištění odpovědnosti

Předmětem pojištění profesní odpovědnosti je právním předpisem 
stanovená povinnost pojištěného nahradit jinému újmu 
způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti, u které zákon ukládá 
povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti.

Výše pojištění je stanovena limitem pojistného plnění, který je 
definován v pojistné smlouvě, maximálně však do výše 10 000 000 Kč 
nebo do výše stanovené příslušným právním předpisem.

Doplňková připojištění odpovědnosti:

 Újma na nehmotném majetku

 Finanční sankce

 Újma na věci převzaté (bez vozidel)

 Újma na věci převzaté (včetně vozidel)

 Újma vzniklá právnické osobě, ve které má pojištěný majetkovou 
účast

 Újma vzniklá právnické osobě, ve které pojištěný vykonává 
funkci statutárního orgánu

 Újma vzniklá právnické osobě, která je v  pozici společníka 
pojištěného

 Újma způsobená dodáním vadného výrobku nebo vadou 
poskytnuté práce

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje zejména na škody vzniklé:

 Úmyslným, podvodným a nepoctivým jednáním

 V souvislosti s válkou a terorismem

 Kybernetickým nebezpečím

 Působením jaderné energie

 Postupným znečištěním životního prostředí, ekologickou 
újmou

Speciální výluky z pojištění odpovědnosti:

 Neoprávněný výkon podnikatelské činnosti

 Převzetí odpovědnosti nad rámec povinností stanovených 
zákonem

 Prodlení se smluvní povinností

 Porušení mlčenlivosti

 Finanční sankce

 Ztráta

Další výluky z pojištění jsou uvedeny v příslušných pojistných 
podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?
Pojistné krytí je omezeno zejména:

 Limitem a sublimitem pojistného krytí

 Výkladem pojmů uvedených v pojistných podmínkách 
a v pojistné smlouvě

Další omezení v  pojistném krytí jsou uvedeny v  příslušných 
pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojistné krytí v pojištění odpovědnosti se vztahuje na území uvedeném v pojistné smlouvě (Česká republika, geografické území Evropy a celý 

svět vyjma USA a Kanady).

Jaké mám povinnosti?
Pojistník je povinen zejména:
- Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele při sjednání pojištění a kdykoliv v průběhu pojištění.

- Neprodleně informovat pojistitele o všech změnách týkajících se sjednaného pojištění.

- Dbát na to, aby pojistná událost nenastala.

- Bezodkladně nahlásit pojistiteli vznik škodné události; při podezření z trestného činu vznik škodné události oznámit orgánům činným v trestním řízení

- Řádně a včas platit sjednané pojistné.

Další povinnosti jsou uvedené v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě a jejích podmínkách.

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách, v příslušných pojistných podmínkách, v přehledu poplatků, jehož 
aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo obchodních místech pojistitele.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí širokou pojistnou ochranu odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby provozující činnost, u které zákon ukládá povinnost 
sjednat si pojištění odpovědnosti (výkon činnosti advokacie, dražebníka, insolvenčního správce, auditora, daňového poradenství, notáře, samostatného zprostředkovatele 
pojištění, samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, veterinárních lékařů, poskytovatele sociálních služeb, poskytovatele zdravotních služeb, činnost 
autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině).



Kdy a jak provádět platby?
Platba pojistného je prováděna k datu uvedeném v pojistné smlouvě jako datum splatnosti pojistného, a to bezhotovostním převodem nebo poštovní 
poukázkou na účet uvedený v pojistné smlouvě s variabilním symbolem (číslo pojistné smlouvy).

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistné krytí začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění. 
Pojištění je možné sjednat s automatickou obnovou (sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období).

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Smlouvu lze vypovědět především:
- Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, s osmidenní výpovědní dobou.

- Písemnou výpovědí ke konci pojistného období (výpověď musí být druhé smluvní straně doručena alespoň 6 týdnů před koncem pojištění).

- Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, s měsíční výpovědní dobou.

Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
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