
Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) pojištění majetku a odpovědnosti  - BDP 
221001.

https://svpojistovna.cz/pojisteni-majetku/bezpecny-domov-plus

O jaký druh pojištění se jedná? 

V rámci majetkového pojištění Bezpečný domov PLUS je možné si pojistit rodinné domy, byty v osobním vlastnictví a rekreační stavby (včetně pojištění 
odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu). Dále je možné si pojistit trvale obydlenou i rekreační domácnost 
(včetně pojištění občanské odpovědnosti a možnosti připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem/koněm).

                 

Co je předmětem pojištění?   Na co se pojištění nevztahuje? 

Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se 
pojištění na škodu dle VPP BDP 221001 článek 16, 25, 43, 
53 a 68.
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Maximální pojistná částka se odvíjí od m² obytné plochy po-
jištěné domácnosti nebo budovy či bytu.

Minimální pojistná částka pro pojištění budov je 1.000.000 
Kč, pro pojištění bytů 800.000 Kč. Maximální pojistná částka 
je 15.000.000 Kč.

Minimální pojistná částka pro pojištění trvale obydlené do-
mácnosti je 300.000 Kč, pro pojištění rekreační domácnosti 
je 100.000 Kč. Maximální pojistná částka pro pojištění trvale 
obydlené domácnosti činí 7.000.000 Kč, pro rekreační do-
mácnost 1.000.000 Kč.

Maximální pojistná částka pojištění odpovědnosti občana 
za škodu je 10.000.000 Kč.

Pojištěné nebezpečí u pojištění budov, bytů a domác-    ností 
jsou požár, výbuch, kouř, přímý a nepřímý úder blesku, střet 
nebo zřícení letadel, náraz neznámého vozidla, zemětřese-
ní, vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, pád skály, pád 
lavin, pád stromů, povodeň, záplava vystoupnutí vody z ka-
nalizace, voda z vodovodního zařízení, vandalismus, přepětí 
nebo podpětí vinou provozovatele elektrické rozvodné či 
distribuční sítě, imploze, rázová vlna způsobená nadzvu-
kovými letouny, sesuv půdy. U budov a bytů navíc škody 
způsobené lesní zvěří, ptactvem a hlodavci, odcizení zabu-
dovaného příslušenství budov. U domácností navíc rozbití  
skla,  krádež  vloupáním, loupež.  Nebezpečí  u  rekreační 
domácnosti se mohou lišit.

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby v případě 
pojistné události, vzniklé během trvání pojištění, za něj po-
jistitel uhradil škodu, případně jinou újmu, vzniklou na živo-
tě, zdraví či majetku případně škodu finanční, způsobenou 
jeho činností, která je v občanském životě běžná.

Předmětem pojištění je rovněž pomoc ve stavu nouze do 
sjednaného limitu pojištění, jako je řemeslný servis, ná-
hradní ubytování, ostraha pojištěných prostor, otevření dve-
ří, výměna zámku, nouzové uskladnění.

Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, předmětem pojištění 
je též bazén nacházející se na stejném pozemku jako pojiš-
těná budova nebo pojištěný byt.







Pojištění se například nevztahuje na budovy/byty sešlé, 
neudržované a opuštěné, nebo dále na budovy, ve kterých 
je provozována podnikatelská činnost, jako je bar, bowling, 
diskotéka apod. Pojištění se nevztahuje na stavby, v nichž je 
umístěna výroba, zpracování či skladování hořlavých látek, 
papíru nebo stébelných produktů jako je sláma, seno apod.     

Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje 
se pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, 
nájemce nebo správce budovy či bytu například na věci 
podnájemníků a hostů; na cennosti, peníze v hotovosti, 
obchodní zboží a věci určené k výdělečné činnosti.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje například na škody 
způsobené úmyslně, způsobené následkem aplikace 
omamných a psychotropních látek čí požitím alkoholu a 
na škody na životním prostředí. Dále na škody způsobené 
na věcech, které byly pojištěnému zapůjčeny, pronajaty 
nebo které z jiného důvodu užívá nebo má u sebe (tato 
výluka se nevztahuje na škodu způsobenou na těchto 
věcech požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení, 
krádeží vloupáním a loupeží). Pojištění odpovědnosti se 
také nevztahuje na škody, za níž odpovídá pojištěný svému 
manželu, sourozencům, příbuzným v řadě přímé, osobám, 
které s ním žijí ve společné domácnosti, pojistníkovi a 
osobám spolupojištěným. 

! 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

! 

! 
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Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak provádět platbu? 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy.   

Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny 
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd.

V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit 
pojistiteli.

Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP BDP 221001 Část I. článek 17.

První pojistné je splatné prvním dnem pojistného období.  Je možno jej uhradit platební kartou ihned při sjednání on-line nebo v hotovosti, 
poštovní poukázkou, inkasem z účtu a převodem z účtu. Pojistné na další pojistné období je možné hradit poštovní poukázkou, trvalým 
příkazem, platba SIPO nebo inkasem z účtu.

Pojištění vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a pro pojistné 
smlouvy sjednané distančním způsobem se sjednává, že toto platí pouze za předpokladu, že došlo k  úhradě prvního pojistného před 
sjednaným počátkem pojištění a pojistná smlouva (nabídka) tak byla zaplacením prvního pojistného akceptována ze strany pojistníka v 
navrhovaném rozsahu.

Pojištění lze vypovědět ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období. 
Je-li však výpověď doručena později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího 
pojistného období.

Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP BDP 221001 Část I. článek 5.

    

                 
Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky s výjimkou 
pojištění občanské odpovědnosti, které má celosvětovou platnost.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
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