
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění zboží  
 

Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika  Produkt: Pojištění zařízení 

Tento dokument Vám má poskytnout stručný přehled o základních vlastnostech a podmínkách pojištění. Úplné informace 
před uzavřením smlouvy a smluvní informace o produktu jsou uvedeny v Občanském zákoníku, Všeobecných 
pojistných podmínkách pojištění mobilního zařízení VPP MZ EW 19, Všeobecných pojistných podmínkách 
pojištění poškození zboží VPP EW 19 a v pojistné smlouvě skupinového pojištění elektronických zařízení. 

 

O jaký druh pojištění se jedná? 

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení zařízení, dle varianty samostatně nebo v kombinaci s odcizením na 2 
roky. 
 

 

 

 

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje? 

Pojištění se vztahuje podle typu 

zakoupeného zařízení na pojištění 

proti odcizení nebo poškození nebo 

zničení zařízení. 

 Poškození nebo zničení 

zařízení: 

 živelní událostí,  

 pádem nebo nárazem 

zařízení,  

 zkratem nebo jiným 

působením elektrického 

proudu (např. přepětí). 

 Při poškození zařízení 

proplácíme přiměřené náklady 

na opravu poškozeného 

zařízení. V případe zničení 

zařízení proplácíme časovou 

hodnotu zařízení (to znamená, 

že se zohledňuje také opotřebení 

zařízení). 

 

Spolu s pojištěním mobilního 

zařízení je možné uzavřít také 

pojištění odcizení zařízení krádeží 

vlámáním nebo loupežným 

přepadením. Při odcizení zařízení 

proplácíme časovou hodnotu 

zařízení. 

 

 

 

 

 

 V případe mobilního telefonu a tabletu – zakoupené za 

méně než 2490 Kč a více než 60000 Kč 

 V případě ostatního zboží – zakoupené za méně než 

1200 Kč a více než 80000 Kč 

 věci, na které se nevztahuje zákonná záruka 

 poškození zařízení, kterým není omezena jeho 

funkčnost 

 opotřebení, postupné stárnutí zařízení a zanedbání 

údržby 

 události, které způsobíte úmyslně Vy nebo třetí osoba 

z Vašeho podnětu 

 události způsobené vandalismem 

 události způsobené nerespektováním pokynů výrobce, 

nekvalifikovaným zásahem nebo změnou parametrů 

 věci zakoupené za účelem dalšího prodeje 

 zařízení používané k podnikatelským účelům  

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

 Pokud bylo pojištěné zboží zničené, vznikne pojištěnému 

právo, aby mu pojišťovatel poskytl: 

 

a) stejné zboží pokud takovým zbožím pojistník 

disponuje 

b) časovou cenu - od kupní ceny se odečtou 2 % za 

každý započatý měsíc 

 

 Krádež vlámáním je kryta jen v případě, kdy zařízení bylo 

jednotlivě zabezpečeno, odcizeno z uzamčené místnosti 

nebo odcizeno ze zavazadlového prostoru (nebo 

z uzamčené schránky) uzamčeného motorového vozidla.  

 



 

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 Pojištění platí na území celého světa, přičemž všechny předložené doklady musí být v slovenském anebo 

v českém jazyce. 

 

Jaké mám povinnosti? 

Povinnosti během trvání pojištění 

 dbát, aby pojistná událost nenastala, řádně se o pojištěné zařízení starat 

 používat zařízení jen k výrobcem stanoveným účelům 

Povinnosti v případě pojistné události 

 bez zbytečného odkladu oznámit pojistnou událost prodejci, u kterého jste zařízení zakoupili 

 zabezpečit opravu nebo opětovné pořízení zařízení u prodejce, kde jste zařízení zakoupili 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Náklady na pojištění platíte jednorázově při koupi zařízení, a to přímo obchodu, ve kterém zařízení kupujete. 

Zaplacení kupní ceny včetně nákladů na pojištění je podmínkou vzniku pojištění. 

 

Kdy začíná a končí krytí? 

Pojištění začíná platit od 00.00 hod dne uvedeného jako datum zakoupení zařízení, které je uvedeno 

v souhlase s pojištěním.  

Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pokud jste uzavřeli pojištění na dálku (např. nákupem v e-shopu), o ukončení pojištění je možné požádat 
smluvního partnera pojišťovny, u něhož bylo zařízení zakoupeno a pojištěno, a to do 14 dní od uzavření pojištění 
zrušením souhlasu se zařazením do pojištění. 
 


