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Tímto dokumentem jste získali 

Pojištění odpovědnosti za škodu pro 
samostatně výdělečně činné osobní 
pečovatelky a pečovatele  
Platí jako potvrzení pojistného krytí a je platné max. 365 dnů ode dne zaplacení 
pojistného, pokud je platné příslušné živnostenské oprávnění. 

Není vystavena pojistka. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co je pojistná událost? 

Pojistná událost je škodná událost, která vyplývá z pojistného rizika a z níž pojistníkovi 
vznikají nebo by mohly vzniknout odpovědnosti za škodu (bod 2). 

Při každé pojistné události je nutné nést spoluúčast ve výši 100,- Eur. 

Pro přesné znění viz podmínky (H940 1/2008) 

Na co se vztahuje pojištění? 
 
Splnění povinnosti zaplatit náhradu škody, která na základě ustanovení právní odpovědnosti 
podle soukromého práva vznikla pojistníkovi kvůli zranění osob, škodě na majetku nebo 
materiální škodě, jež lze připsat pojištěnému případu zranění osob nebo poškození majetku, 
stejně jako náklady na zjištění a obranu před třetí osobou udávanými nároky na kompenzaci. 
 
Poznámka: Plnění pojistitele předpokládá odpovědnost pojištěného subjektu, který způsobil 
škodu. 

 
Pro přesný rozsah krytí viz podmínky (H 940 1/2008) 
 

UNIQA Österreich Versicherungen AG 
Versicherungstechnik Sach 

Sach Privat & Firma 
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien 

Právní forma: Akciová společnost 
Sídlo: Vídeň 

FN 63197m u Obchodního soudu Vídeň 
číslo DVR (Centrálního datového registru): 

0018813 

Číslo pojistky: 

2230/001142-0 

Na koho se mohu obrátit? 
Christian Ziegelbecker 

Nußdorferstraße 66, 1090 Wien 
Tel.: +43 1 213 33-5392 

Fax: +43 1 213 33-79 5392 
Služební mobil: +43 699 1977 0705 



Strana 2 ze 2 

 

 
 
 
Na co se nevztahuje pojištění? 

Z pojištění jsou vyloučeny nároky vyplývající ze škod způsobených zacházením nebo zásahy, 
které představují překročení živnostenských oprávnění. 
 
Kdy skončí pojistné krytí?  

Pojištění se automaticky ukončí rok po zaplacení pojistného.  

Co dalšího platí? 

Kromě uvedených podmínek (H940), které jsou k dispozici na vyžádání, platí zákon o 
pojistných smlouvách ve vždy platném znění. 

 
Dodatečně platí: 
Ekonomické ztráty 
Pojištění se vztahuje na rozdíl od článku 1, bod 2. Všeobecných podmínek pojištění 
odpovědnosti také na nároky na náhradu škody z čistě ekonomických ztrát až do výše 
pojistné částky 10.000, - Eur. 
Poškození životního prostředí 
Je uzavřena Zvláštní dohoda podle čl. 6 Všeobecných podmínek pojištění odpovědnosti. 
Pojištěny jsou také náklady na nápravná opatření na životním prostředí podle zvláštní 
dohody. 

 

 

 
 




