Základní informace o pojištění proti následkům terorismu a
politického násilí

S ohledem na současnou celosvětovou globální situaci dochází i v České republice k nárůstu
bezpečnostních hrozeb a rizik. Teroristický čin může vážně poškodit schopnost každé
společnosti pokračovat ve své podnikatelské činnosti. Naší prioritou je poskytnout takové
pojistné krytí, které našeho klienta finančně ochrání v případě poškození majetku a přerušení
podnikání v důsledků takovýchto činů. Pojištění proti následkům terorismu a politického násilí
je možné sjednat samostatně nebo jako součást jiného druhu pojištění, zpravidla pojištění
majetku.

Pro koho je určeno?



Všechny velké korporace, výrobní závody, vládní a veřejné instituce, dopravní a
telekomunikační společnosti, dodavatele veřejných služeb, subjekty provozující
služby, velkoobchodní a maloobchodní prodejny, sklady a další podnikatelské
subjekty.

Na co se pojištění vztahuje a jaká rizika lze pojistit?



Pojištění se vztahuje na fyzické poškození, zničení nebo ztrátu hmotného majetku
specifikovaného v pojistné smlouvě v průběhu doby trvání pojištění.

Lze pojistit tato rizika:



Teroristický čin - násilný čin spáchaný z důvodu politických, náboženských nebo
ideologických



Sabotáž - podvratný čin spáchaný z důvodu politických, náboženských nebo
ideologických




Nepokoje (výtržnosti) - násilné narušení veřejného pořádku skupinou lidí



Stávku - zastavení práce za účelem vymožení požadavků zaměstnanců nebo na
protest proti určitému jednání nebo podmínce



Úmyslné poškození - poškození majetku s úmyslem způsobit škodu při narušování
veřejného pořádku



Nemožnost pronajímat majetek - připojištění příjmu z pronájmu se vztahuje na škodu
vzniklou z důvodu nemožnosti pronajímat pojištěný majetek v důsledku pojistné
události na pojištěném majetku, tj. přímím fyzickým poškozením, zničením nebo
ztrátou majetku podle podmínek sjednaného pojištění



Mimořádné náklady - připojištění mimořádných nákladů se vztahuje na nezbytné a
účelně vynaložené mimořádné náklady vynaložené pojištěným tak, aby mohl v co
nejkratší možné době pokračovat v normálním provozu po pojistné události, tj. po
přímém fyzickém poškození, zničení nebo ztrátě pojištěného majetku podle podmínek
sjednaného pojištění

Občanské nepokoje - závažné násilné povstání většího počtu shromážděných lidí
jednajících se stejným záměrem nebo úmyslem



Ztráta hrubého zisku vzniklá přerušením provozu -připojištění ztráty hrubého zisku se
vztahuje na škodu vzniklou nutným přerušením provozu v důsledku pojistné události
na pojištěném majetku, tj. přímím fyzickým poškozením, zničením nebo ztrátou
majetku podle podmínek sjednaného pojištění

Sjednání pojištění
Pojištění připravíme na základě individuálního posouzení Vašich rizik a dle Vašich potřeb.
Limit plnění je omezen kapacitou pojistitelů ve výši cca 1 mld Kč.
Spoluúčast pro hmotné škody představuje několik procent ze sjednaného limitu ve finančním
vyjádření. Pro následné přerušení provozu se sjednává časový úsek (1 až 14 dní dle volby).

Pojištění neuchrání před možností teroristického útoku, ale může zmírnit ekonomický dopad,
který má tato fatální událost na chod podnikatelských subjektů a dalších institucí. Pojištění je
určeno pro všechny, jelikož se nedá předem říci, kam bude útok zamířen.

Pro vypracování nabídky je nezbytné vyplnění dotazníku.
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