Předsmluvní informace
k pojištění podnikatelských rizik

Co je pojištění podnikatelských rizik
Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu
podnikatelské činnosti. Ne na všechny škody se však pojištění vztahuje. Zpravidla se vztahuje
pouze na věci specifikované v pojistné smlouvě. Tyto věci jsou pojištěny pouze proti pojistným
nebezpečím, která jsou v pojistné smlouvě uvedena. V pojistných podmínkách v článku „Výluky
z pojištění“ uvádíme výčet dalších situací a okolností, za kterých nemáte nárok na pojistné plnění. Doporučujeme vám seznámit se podrobně s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Rady ke smlouvě

1. Jak sjednat pojištění?
Pojištění podnikatelských rizik lze sjednat pomocí našeho obchodního týmu či na pobočce.
Pojistnou smlouvu a pojistné podmínky vám zašleme na zvolený e-mail nebo vám je předáme v tištěné podobě. Smlouva se uzavírá podpisem obou smluvních stran. Následně vám
vystavíme a doručíme pojistku.
2. Kolik budu platit?
Za každé pojistné období zaplatíte částku, která je uvedena v pojistné smlouvě jako výsledné pojistné, nebo která je uvedena ve výročním dopise. Platba se provádí bankovním
převodem. Splátku považujeme za zaplacenou v okamžiku připsání peněz na náš bankovní
účet.
3. Jak dlouho trvá pojištění?
Pojištění trvá od data počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě do data konce
pojištění uvedeného v pojistné smlouvě za podmínky, že bylo sjednáno pojištění na dobu
určitou. Jinak pojištění trvá až do doby zániku pojištění.
4. Jak mohu pojištění zrušit?
Pojištění běžně končí uplynutím data konce pojištění a řídí se zákonem. Lze jej ale předčasně ukončit zejména následujícími způsoby:
a) Odstoupením od smlouvy, pokud vy nebo my při sjednání smlouvy uvedeme klamavé
informace. Odstoupit od smlouvy může ale pouze ten, kdo nepravdivou informaci
obdržel.
b) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do dvou měsíců od sjednání s tím, že pojištění ukončíme v osmidenní lhůtě od jejího přijetí.
c) Výpovědí, pokud nám ji zašlete do tří měsíců od oznámení pojistné události s tím,
že pojištění ukončíme do 30 dní od jejího přijetí.
d) Zasláním výpovědi pojištění ke konci pojistného období, pokud nám bude výpověď
doručena minimálně 6 týdnů před koncem daného období. Pokud nám bude výpověď doručena po tomto termínu, bude smlouva ukončena ke konci dalšího pojistného
období.
e) Oznámením zániku majetku, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu zániku
majetku.
f) Oznámením úmrtí pojistníka, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu úmrtí
pojistníka. Smlouva však může pokračovat, pokud pojištěný uplatní právo na pojistné plnění z pojistné události, jejíž příčina nastala po smrti pojistníka, nebo pokud po
smrti pojistníka bude pojistné řádně hrazeno, nebo pokud s pokračováním pojištění
vysloví pojištěná osoba písemný souhlas.
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g) Oznámením o změně vlastníka, kdy bude smlouva ukončena k datu doručení oznámení. Lze uplatnit, pouze pokud dojde ke změně všech vlastníků v době sjednání
pojistné smlouvy.
h) Ukončení dohodou obou smluvních stran, kdy k zániku pojištění dojde k datu ujednanému v rámci dohody.
Pokud dojde k odstoupení, ruší se smlouva od počátku, my vám vrátíme pojistné a vy nám
vrátíte případná vyplacená pojistná plnění. Pokud dojde k výpovědi, tak si necháme zaplacené pojistné a vy máte právo na pojistné plnění za pojistné události, které nastaly do data
výpovědi.
5. Jak se určí výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění?
Způsob určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění najdete v pojistné
smlouvě a v pojistných podmínkách.
6. Jaké jsou důsledky porušení povinností?
Důsledky porušení povinností vyplývají z příslušných pojistných podmínek a ustanovení
občanského zákoníku. V případech, kdy s námi nebudete dostatečně spolupracovat při
likvidaci pojistné události nebo nám poskytnete nepravdivé informace, vám můžeme pojistné plnění snížit či odmítnout vyplatit.
7. Budu platit nějaké platby nad rámec pojistného?
Sazebník poplatků a odměn vás informuje o platbách vyplývajících z pojistné smlouvy, jež
jsou hrazeny nad rámec pojistného, a o jejich výši.
8. Musím to, co obdržím od pojišťovny, danit?
Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
v platném znění. Plnění z pojištění jsou od daně osvobozena s výjimkami stanovenými ve
výše uvedeném zákoně. V případě nejasností ohledně zdanění pojistného plnění prosím
kontaktujte svého daňového poradce. V současné chvíli si nejsme vědomi dalších daní,
které by měly být vámi hrazeny v souvislosti s pojištěním. Právní předpisy nicméně mohou
v budoucnu takovou povinnost zavést.

Kdo jsme my?
1. Kdo jsme?
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem na Nových sadech číslo 996/25, 602 00 Brno, Česká
republika. Naše IČO je 25073958, a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 3365.
2. Jak se s námi spojit?
Nejjednodušeji se s námi spojíte zasláním e-mailu na info@direct.cz nebo zavoláním na
linku +420 221 221 221. Dopis nám můžete poslat na adresu Nové sady 996/25, 602 00
Brno, Česká republika.
Na internetu nás naleznete na webu www.direct.cz nebo zadáním našeho názvu do vyhledávače. Další cestou, jak nás kontaktovat, jsou online formuláře, které najdete právě na
našem webu.
Veškerá komunikace probíhá v českém nebo slovenském jazyce.
3. Co děláme?
Jsme pojišťovna, zabýváme pojišťovací činností v oblasti neživotního pojištění. Jednáme
s vámi v roli pojistitele.
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4. Jak si vedeme?
Naši schopnost plnit své závazky si můžete ověřit ve Zprávě o solventní a finanční situaci,
dostupné na adrese https://www.direct.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace
5. Kdo nás kontroluje?
Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha, Česká republika.
6. Jak si můžu stěžovat?
Se svou stížností se na nás můžete obrátit:
a) telefonicky zavoláním na číslo +420 221 221 221,
b) vyplněním formuláře na našem webu www.direct.cz,
c) zasláním e-mailu na info@direct.cz,
d) dopisem zaslaným na adresu Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno,
Česká republika.
K vaší stížnosti se vyjádříme do 30 dní od obdržení stížnosti. Dále se můžete obrátit na Českou národní banku přes webový formulář, který naleznete na www.cnb.cz, nebo osobně na
adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
7. Čím se řídíme?
Pojistná smlouva se řídí zákony České republiky, konkrétně ve vztahu s vámi občanským
zákoníkem, což je zákon č. 89/2012 Sb. Veškeré spory budou rozhodovat příslušné soudy
v České republice.
Dále se řídíme Kodexem etiky České asociace pojišťoven a Etickým kodexem finančního
trhu, které naleznete na webu http://www.cap.cz/o-nas/kodex-etiky.
8. Jak jsou odměňování naši pracovníci?
Pokud vám se sjednáním smlouvy pomůžou naši pracovníci, ať už na naší pobočce nebo
po telefonu, obdrží za to odměnu. Výše odměny za pomoc při sjednání vašeho pojištění se
však nijak nepromítne do výše pojistného – to znamená, že máte stejné pojistné, ať už si
pojištění sjednáte sami, nebo vám pomůže náš pracovník.

Informace o produktu pojištění financovaného majetku
Produkt pojištění financovaného majetku je určen pro majetek financovaný zejména úvěrovou
či leasingovou smlouvou nebo smlouvou na splátkový prodej. Pojistníkem, který uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je financující společnost, která nabízí svým klientům možnost stát
se pojištěným. Vstup pojištěného do pojištění lze sjednat společně s koupí zboží nebo služby
poskytované pojistníkem, zboží nebo službu je však možné si zakoupit i odděleně, tj. bez pojištění. Popis pojištění a pojistného krytí je uveden v informačním dokumentu o pojistném produktu a v nabídce pojistníka, která obsahuje i sdělení o nákladech a úplatě zvlášť za pojištění a za
zboží, případně službu.
Kromě varianty pojištění v rámci přistoupení k pojistné smlouvě pojištění financovaného majetku si zájemce může zvolit, zda toto nabídnuté pojištění od financující společnosti přijme, nebo
si zajistí svoje vlastní. Pojistník však tuto službu zprostředkování pojištění neposkytuje. Toto
pojištění může krýt jiná rizika a může mít jiné pojistné krytí než produkt pojištění financovaného
majetku.
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Práva a povinnosti, které občanský zákoník přiznává výhradně pojistníkovi z titulu uzavřené pojistné smlouvy, se nevztahují na pojištěného, není-li v občanském zákoníku výslovně uvedeno,
že uvedená práva a povinnosti může vykonávat i pojištěný.

Tyto předsmluvní informace jsou platné od 1. 12. 2018.
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