
Vážení klienti,

s ohledem na válku na Ukrajině a příchod mnoha válečných uprchlíků na území ČR vydávají pojistitelé 
dodatečné informace k jednotlivým druhům pojištění. Abychom pro vás nadále zajistili nejkvalitnější 
krytí vašich rizik, připravili jsme pro vás stručný přehled souvisejících dopadů. Pokud je to ve vašem 
případě relevantní, kontaktujte nás prosím, abychom vaši situaci individuálně ošetřili.

1. Pojištění majetku
 • Pojištění je i v případě ubytování uprchlíků nadále platné ve sjednaném rozsahu, včetně případů 

ubytování ve vhodných, ale k účelu ubytování primárně neurčených, objektech (haly, tělocvičny 
ap.).

 • Pojistitelé však zdůrazňují povinnost předcházet škodě a realizovat vhodná preventivní opatření 
související s pobytem většího množství osob (požární ochrana, bezpečnost).

 • Pojišťovna Uniqa vyžaduje informování v případě ubytování uprchlíků v objektech, které pro daný 
typ ubytování nejsou primárně určené a vyžaduje v  takovém případě specifický bezpečnostní 
režim.

 • V pojištění majetku vč. přepravy jsou velmi často vyloučeny škody související s válkou a válečným 
stavem.

2. Pojištění odpovědnosti
 • Pojistné krytí zůstává platné vč. sjednané územní platnosti.
 • I v pojištění odpovědnosti platí výluka škod zaviněných pojištěným, pokud jejich příčina souvisí 

s válkou.
 • Pojištění se běžně nevztahuje na škody způsobené uprchlíky, které pojištěný subjekt ubytuje.
 • Pojištění naopak ve sjednaném rozsahu kryje škody, které způsobí uprchlík v pozici zaměstnance 

pojištěného subjektu.

3. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Škody způsobené na území České republiky vozidly registrovanými na území Ukrajiny bude 

hradit Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, a to v období do 6 měsíců od vstupu 
ukrajinského vozidla na území EU nejméně však do 31. srpna 2022. 

 • Zaplacená škoda nebude vymáhána od viníka nehody

Dotazy na ostatní druhy pojištění stejně jako všechny ostatní případné dotazy k  výše uvedenému 
směřujte prosím na svého garanta nebo specialistu daného druhu pojištění.

Věříme, že uvedené informace oceníte a jsme vám jako vždy plně k dispozici.
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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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