
V  rámci životního pojištění vás musíme především upozornit na existenci výluk, které mohou být 
uplatněny při události vzniklé v souvislosti s vojenskými nebo bojovými akcemi, vnitrostátními nepokoji 
a jaderným zářením. Uplatnění výluky z pojištění v praxi znamená, že pojistitel není povinen vyplatit 
pojistné plnění. 

Vybraní pojistitelé mohou rozlišovat při posuzování vzniku práva na pojistné plnění mezi tzv. aktivní 
účastí pojištěného na bojových akcích (např. voják, člen domobrany apod.), kdy je výluka vždy 
uplatňována nebo tzv. pasivní účastí na válečném konfliktu (např. běžní občané, kteří se nachází 
v oblasti zasažené bojem), kdy výluku nemusí pojistitel uplatnit. Například v případě úrazu vzniklého 
při běžné dopravní nehodě, která nebyla zapříčiněna odstřelováním nebo výbuchem munice, může být 
poskytnuto pojistné plnění.

Uvádíme vybrané pojistitelé, kteří by pojistné krytí poskytli, popř. poskytli omezeně či za určitých 
podmínek

Allianz pojišťovna, a.s. – vyloučena a nekryta aktivní účast, při pasivní účasti, pokud by došlo 
k  událostem extrémního rozsahu s  plněním více jak 500  000  000 Kč za všechny pojistné události 
pojistitel má právo vyplatit maximální pojistného plnění 2 000 000 Kč jedné osobě

Komerční pojišťovna, a.s. – vyloučena a nekryta aktivní účast a události, které se staly na území státu 
kam Ministerstvo zahraničních věci ČR nedoporučilo vycestovat, při pasivní účasti nárok na pojistné 
plnění ze strany pojistitele vzniká, a to do výše pojistné částky 

Pillow pojišťovna, a.s. – vyloučena a nekryta aktivní účast, v případě pasivní účasti je plněno do výše 
pojistné částky v pojistné smlouvě

UNIQA pojišťovna, a.s. – vyloučeno krytí vzniklé v důsledku válečných nebezpečí/stavů a v zemích, 
kam Ministerstvo zahraničních věci ČR nedoporučilo vycestovat

Doporučujeme vám si vždy ověřit přesné znění a platné výluky v  platných pojistných podmínkách 
sjednaného pojištění nebo přímo u pojistitele. Pojistné podmínky z  roku 2000 se mohou odlišovat 
oproti pojistným podmínkám z roku 2022.
 
Vzhledem ke stávajícím okolnostem budou pojistitelé případné pojistné události vždy posuzovat individuálně 
a vždy budou požadovány a následně zohledněny okolnosti, za kterých k pojistné události došlo.
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respect.czZa kvalitu pojištění přebíráme    odpovědnost

Společnost RESPECT zajišťuje 
gastronomickým provozům a hotelům 
balíček komplexního pojistného 
programu, který je přizpůsoben 
specifickým nárokům těchto provozů. 
Máme dlouholeté zkušenosti 
s pojišťováním hotelů, ubytovacích  
a stravovacích zařízení. K našim 
klientům patří velké hotelové řetězce 
i rodinné hotýlky, restaurace a penziony.

V případě pojistné události hájíme 
vždy zájmy našich klientů a usilujeme 
o efektivní a pružnou likvidaci 
vzniklých škod.
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