
Pojištění hmotné zodpovědnosti za škodu

Tento reklamní leták je nezávaznou počáteční informací a nezohledňuje vaše 
osobní potřeby. Nepředstavuje žádnou nabídku, radu, výzvu ani individuální 
doporučení ke koupi. Chyby, tiskové chyby a změny vyhrazeny. Stav: duben 2021

Informační listy s podrobnějšími informacemi o produktu najdete na  
www.uniqa.at. Komplexní informace o vybraném produktu najdete v žádosti  
o pojištění, pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Majitel média: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, sídlo: Vídeň, Obchodní soud FN 63197m Vídeň

Máte-li jakékoli dotazy týkající se pojištění, kontaktujte:
E-mail: christian.ziegelbecker@uniqa.at

V případě škodní události se prosím s číslem  
pojistky 2130/002612-3 obraťte na:
E-mail: schaden@uniqa.at

www.uniqa.at

Pojištění hmotné zodpovědnosti při výkonu povolání samostatného  
pečovatele / pečovatelky

Odteď můžete díky „balíčku pojištění hmotné 
odpovědnosti při výkonu povolání“ od společnosti 
UNIQA využívat v případě škodní události tu nejlepší 
pojistnou ochranu. V případě škodní události můžete 
nést odpovědnost za všechny úlohy, které jste oprávněni 
provádět v rámci vaší obchodní činnosti, jako jsou služby 
související s domácností nebo i pomoc klientům v rámci 
běžného života. To může za určitých okolností vést k vysokým 
nákladům - často dokonce ve výši několika tisíc eur.

Abychom vás jako našeho člena pojistili co nejlépe, 
budete mít od 1. května 2021 prostřednictvím vašeho 
členství v odborné skupině osobního poradenství a 
osobní péče Hospodářské komory Dolního Rakouska to 
nejlepší možné pojistné krytí v podobě pojištění hmotné 
zodpovědnosti při výkonu povolání.

To vám přináší následující výhody:
n Úhrada nákladů na pojištěné poškození majetku  
 nebo újmu na zdraví osoby vyžadující péči
n Úhrada nákladů na obranu proti neoprávněné  
 pojištěné odpovědnosti za škodu v případě úrazu  
 nebo poškození majetku

Pojistné je nyní pevnou součástí vašeho základního 
poplatku ve výši 90 eur ročně. Pojistné krytí začíná vaším 
členstvím v odborné skupině Dolního Rakouska, tj. vždy 
v momentě aktivace místa podnikání v Dolním Rakousku. 
Pojistné krytí vzniká dnem členství o půlnoci a končí,  
jakmile členství v Dolním Rakousku zanikne (v den 
zrušení o půlnoci).

Konkrétně to pro vás znamená: Pokud jste zaplatili 
základní poplatek za aktivní živnostenské oprávnění v 
Dolním Rakousku, pojistné krytí platí také v případě, že 
za několik měsíců budete pracovat v jiné spolkové zemi. 
Možný je ale i opačný případ: Pokud máte sídlo firmy v 
jiné spolkové zemi a poté se přestěhujete do Dolního 
Rakouska, jste v případě škodní události zaplacením 
základního poplatku pojištěni také v Dolním Rakousku. 
Vezměte prosím na vědomí, že v případě škodní události 
musíte tuto nahlásit pojišťovně do 6 týdnů.

Výše pojištění 4 000 000,00 eur

Spoluúčast při škodách na majetku 100,00 eur
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