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UNIKÁTNÍ POJISTNÁ 
OCHRANA

•  klient si může zvolit dvě různá místa pojištění 
na území České republiky

•  vedle obvyklých majetkových nebezpečí 
pojištění zahrnuje i pád pojištěné věci 
z vozidla, dopravní nehodu či jinou nehodu při 
provozování amatérské sportovní činnosti

•  pojištění majetku zahrnuje škody vzniklé na 
území celého světa 

•  připojištění odpovědnosti za škodu se rovněž 
vztahuje na újmy vzniklé na území celého světa

ŠIROKÝ OKRUH 
POJIŠTĚNÝCH VĚCÍ 

•  sportovní výzbroj, sportovní výstroj 
a sportovní potřeby, např. jízdní kola, 
elektrokola, motokola, koloběžky, lyže, 

snowboardy, tenisové rakety, golfové hole, 
přilby a jiné ochranné pomůcky, horolezecká 
výstroj, potápěčská výstroj, brusle, cvičící stroje, 
pokud jde o věci sloužící výlučně k provozování 
amatérské sportovní činnosti 

•  zařízení pro přepravu – střešní nosiče a boxy 
apod.  

•  oděvy, obuv, tašky, batohy nebo ochranné 
obaly určené výlučně k provozování sportovní 
činnosti, např. lyžařská obuv, neopren 

Pojištění se vztahuje i na cizí věci užívané 
pojištěným (vypůjčené, pronajaté).

PRO CELOU 
RODINU

Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve 
společné domácnosti s osobou uvedenou 
v pojistné smlouvě. Jde o osoby, které spolu trvale 
žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby 
(bez podmínky hlášeného trvalého pobytu, děti 
bez omezení věku).

 
VSTŘÍCNĚ VYMEZENÉ 
MÍSTO POJIŠTĚNÍ, 
MAXIMÁLNÍ ÚZEMNÍ 
PLATNOST

•  pojištění se vztahuje na škody vzniklé: 
v bytě (obývaném trvale nebo rekreačně), 
v nebytovém prostoru výlučně užívaném 
pojištěným i ve společném nebytovém 
prostoru (např. v kolárně) NEBO v jiném 
samostatném nebytovém prostoru na adrese 
uvedené v pojistné smlouvě (např. garáž, místo 
podnikání klienta, ...) 

→

 Pojištění 
sportovní výbavy FIT



•  pojištění zahrnuje i škody vzniklé jinde než 
v místě pojištění – na věcech, které měl 
pojištěný na sobě nebo u sebe, na věcech 
odložených na místě určeném nebo obvyklém 
(např. po dobu návštěvy nákupního, ubytovacího, 
sportovního nebo zdravotnického zařízení), 
na věcech vnesených do ubytovacího zařízení 
(např. hotelu, penzionu, ubytovny, koleje) nebo 
na věcech předaných za účelem poskytnutí 
služby (např. do opravny, čistírny apod.)

Při cestování pojištění zahrnuje škody vzniklé na 
území celého světa 

JEDNODUCHÉ SJEDNÁNÍ, 
PROKLIENTSKÉ

•  volba jednoho limitu plnění podle 
individuálních potřeb a možností klienta  

•  ve smlouvě se uvádějí pouze jednotlivé věci 
s pojistnou hodnotou nad 50 000 Kč

•  zavedena výrazná sleva 50 % za propojištěnost 
klienta u Kooperativy  

PROČ KLIENT 
POTŘEBUJE POJIŠTĚNÍ 
SPORTOVNÍ VÝBAVY

•  sportovní výbava je stále dokonalejší, ale také 
dražší, přičemž škody jsou v praxi dosti časté

•  oproti běžným majetkovým pojištěním zajišťuje 
unikátní rozsah pojistné ochrany

•  účelnost pojištění je celoroční, nikoli jen pro 
cestování a sportování

•  v případě zničení či odcizení věcí si klient 
může pořídit novou výbavu 

POJISTNÁ 
NEBEZPEČÍ

•  krádež s překonáním překážky nebo loupež
•  vandalismus – úmyslné poškození či zničení 

věci (zjištěný i nezjištěný vandal)
•  živelní pojistná nebezpečí 
•  pád pojištěné věci při jejím upevňování na vozi-

dlo, při demontáži z vozidla, při nakládání do vozi-
dla, při vykládání z vozidla nebo při jízdě vozidla

•  dopravní nehoda
•  jiná nehoda, ke které došlo při provozování 

amatérské sportovní činnosti pojištěným 

Pojištění sportovní výbavy FIT

MINIMUM 
OMEZENÍ  

Lodě a jiná plavidla – výluka omezena hodnotou jednotlivého plavidla do 50 000 Kč

Limit plnění za jednotlivou věc, pokud není specifi kována v pojistné smlouvě  50 000 Kč

Limit plnění za jednotlivou věc, není-li v případě likvidace pojistné události 
k dispozici doklad (např. o zakoupení) 20 000 Kč 

Hranice opotřebení, od níž je plnění poskytováno v časové ceně 70 % 

(!) Věci vyloučené z pojištění: elektronické, optické a audiovizuální přístroje, motorová a přípojná 
vozidla, letadla a sportovní létající zařízení, modely nebo makety, zvířata, věci sloužící k výkonu po-
volání, věci z drahých kovů, perel nebo drahokamů, věci historické, umělecké nebo sběratelské hodnoty.

PŘIPOJIŠTĚNÍ 
A JEHO ÚČEL

Pojištění odpovědnosti v běžném 
občanském životě

Hradí újmy, které způsobí pojištěný nebo jiný člen domácnosti 
třetím osobám. Limit pojistného plnění si zvolí klient, max. výše 
činí 15 mil. Kč. Vztahuje se na újmy vzniklé na území celého světa.


