Varianta O - MINIMUM zahrnuje pojištění
odpovědnosti v běžném občanském životě, včetně
odpovědnosti za škody způsobené:
n provozem domácnosti,
n při rekreaci, zábavě, rekreačním sportu,
n účastí na silničním provozu v postavení chodce,
cyklisty nebo uživatele jednoduchého, vlastní
silou nebo elektromotorem poháněného
prostředku,

Pojištění se sjednává pro případ vzniku
zákonné povinnosti uhradit:
n škodu způsobenou na movité nebo nemovité

věci,
n škodu způsobenou poraněním nebo
usmrcením zvířete,
n újmu na zdraví,
n finanční škodu,
které byly způsobeny:
n provozem domácnosti a jejího zařízení,
n při rekreaci, volnočasových aktivitách,
rekreačním sportu,
n účastí na silničním provozu v postavení
chodce, cyklisty nebo uživatele jednoduchého,
vlastní silou nebo elektromotorem
poháněného prostředku (koloběžky, trojkolky,
in-line bruslí, segway apod.).

Pojištění lze sjednat:
n v územním rozsahu Česká republika nebo
n

n

n
n

Evropa
pro osoby žijící ve společné domácnosti,
případně další osoby, které jsou pověřeny
péčí o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti,
samostatně nebo společně s pojištěním
domácnosti nebo stavby, v rámci
Komplexního pojištění občanů,
v limitech pojistného plnění od
1 000 000 - 10 000 000 Kč,
ve třech variantách rozsahu pojistných
nebezpečí.
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Do 20% ze sjednaného pojistného plnění, lze sjednat
připojištění odpovědnosti za škody:
n vyplývající z vlastnictví, držby nebo nájmu
nemovitosti,
n vzniklé v souvislosti s chovem zvířat pro vlastní
potřebu.
Varinata O - STANDARD zahrnuje
pojištění odpovědnosti:
n v rozsahu varianty O - MINIMUM,
k tomu pojištění odpovědnosti:
n za škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo
nájmu nemovitosti,
n za škody vzniklé v souvislosti s chovem zvířat pro
vlastní potřebu.
Do 20% ze sjednaného pojistného plnění, lze sjednat
připojištění odpovědnosti za škody, ke kterým došlo:
n při zacházení s legálně drženou střelnou, bodnou
nebo sečnou zbraní,
n v důsledku jednání či opomenutí osoby, které
byly pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo prováděním
údržby nemovitosti.
Varianta O - EXKLUZIV zahrnuje pojištění
odpovědnosti:
n v rozsahu varianty O - STANDARD,
k tomu pojištění odpovědnosti:
n za škody, ke kterým došlo při zacházení s legálně
drženou střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní,
n za škody, ke kterým došlo v důsledku jednání
nebo opomenutí osob, které byly pověřeny péčí
o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti.
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