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Slovník pojmů používaný v rámci pojištění odpovědnosti
SPO-10/2018
Slovník pojmů 

Chápeme, že jazyk pojišťoven není jednoduchý pro čtení. I když používáme slova v jejich 
obvyklém významu, pro snazší orientaci jsme pro vás přichystali slovníček pojmů, který vám 
objasní, co pro nás daný termín znamená.

1. Budova je stavba, která má pevné základy nebo stojí na betonových patkách a která 
poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná. 

2. Byt je soubor místností tvořících vnitřní prostor budovy nebo bytové jednotky, který je 
určen k bydlení. Bytem se dále rozumí také prostory související s bytem, zejména komora 
a sklep. Za byt se dále považují balkony a lodžie, pokud je na ně vstup výhradně z bytu.

3. Cena zvláštní obliby je mimořádná cena stanovená s přihlédnutím ke zvláštní oblibě, 
která vychází z osobního vztahu k dané věci či zvířeti.

4. Drobná elektronika je elektronika pro osobní použití, která je ze své povahy přenosná. 
Patří sem mobilní telefony, tablety, notebooky, chytré hodinky, hudební sluchátka, 
přenosné reproduktory.

5. Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající poškozením 
jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.

6. Hrubá nedbalost je takové vědomé jednání, které svědčí o zřejmé lhostejnosti ke 
vzniku škody či újmy.

7. Limit za škodu je horní hranicí plnění za každou pojistnou událost, která nastane v průběhu 
platnosti pojištění.

8. Obytná budova je budovou, jejíž nadpoloviční většina plochy slouží k obytným účelům a je 
trvale obývaná. Obytnou budovou není pro účely tohoto pojištění bytový dům.

9. Oprávněná osoba je osoba, která má nárok na výplatu pojistného plnění v případně 
pojistné události. 

10. Osoba blízká je váš příbuzný v přímé řadě, to znamená syn, dcera, vnuk, vnučka, matka, 
otec, babička, děda. Dále také manžel, manželka, registrovaný partner, bratr, sestra. 
Rovněž se jedná o členy vaší domácnosti.

11. Osoby trvale žijící ve společné domácnosti jsou osoby spolu žijící ve společné domácnosti 
na adrese místa pojištění, které se společně podílejí na provozu domácnosti (včetně dětí).

12. Peníze jsou platné tuzemské a cizozemské bankovky a mince.

13. Pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které posíláme klientovi ihned po 
zaplacení prvního pojistného.

14. Pojistná doba je doba trvání pojištění od data počátku pojištění až do data jeho zániku.

15. Pojistná událost je nahodilá událost, jež způsobila škodu nebo újmu, ze které má 
oprávněná osoba právo na pojistné plnění.

16. Pojistné období je doba dohodnutá ve smlouvě, za kterou se platí běžné pojistné.

17. Pojistné plnění je částka, kterou vyplatíme oprávněné osobě na uhrazení škod 
způsobených pojistnou událostí.

18. Pojistný rok je doba, která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek 
pojištění a končí uplynutím 12 měsíců.
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19. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé události vyvolané 
pojistným nebezpečím. 

20. Poškození je znehodnocení předmětu pojištění, který je objektivně možné opravit nebo 
které nebrání původnímu účelu daného předmětu pojištění (např. estetické znehodnocení).

21. Poškozený je osoba, které byla způsobena majetková nebo nemajetková újma.

22. Profesionální sportovní činnost je sportovní činnost provozovaná za úplatu na sportovních 
soutěžích včetně přípravy na ně. Nejde o sportovní činnost provozovanou rekreačně či ze 
zdravotních důvodů.

23. Spor je situace, kdy v zájmu ochrany svých práv budete nucen/a se obrátit na úřady veřejné 
správy či na soud. 

24. Škodná událost je nahodilá událost, jež způsobila škodu nebo újmu, u které není zatím 
jasné, zda z ní má oprávněná osoba právo na pojistné plnění.

25. Škodové pojištění je pojištění, kdy hradíme plnění maximálně do výše vzniklé škody nebo 
limitu škody.

26. Užívaná věc je taková, kdy s ní pojištěný zákonně nakládá nebo může nakládat; a využívá 
nebo může ji využívat.

27. Věci pronajaté jsou věci, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, a jsou užívané na základě 
nájemní či jiné smlouvy nebo na základě písemné dohody o užívání, která byla uzavřena 
v době před převzetím do užívání.

28. Výroční den je den v roce, který se rovná dni počátku pojištění pro každý rok trvání pojištění. 

Tento slovník pojmů je platný od 19. 10. 2018.




