
Pojištění majetku 
a odpovědnosti

Vždy ve Vašem zájmu.

Snižujeme rizika 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů
RENOMIA je již více než 5 let partnerem České unie sportu v oblasti pojištění. Ve spolupráci s Českou unií sportu jsme 
připravili rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubu 
v rámci členství v ČUS.

Vichřice krupobití
limit 20 % z pojistné částky.

Max. limit pro všechny 
pojištěné je 100 mil. Kč.

Odcizení
variantně limit 100 000 Kč, 200 000 Kč, 500 000 Kč 
nebo 1 mil. Kč (pojištěný si zvolí jednu z těchto variant).  

Max. limit pro všechny pojištěné je 10 mil. Kč.

Pojištění strojů
(kryje strojní rizika – chyb obsluhy,

vada materiálu, vniknutí cizího 
předmětu, aj.) – plnění do výše PČ

Sesuv, zemětřesení, 
tíha sněhu a námrazy

limit 20 % z PČ. Max. limit pro 
všechny pojištěné je 100 mil. Kč.

Vandalismus
variantně limit 50 000 Kč, 100 000 Kč, 

200 000 Kč. Max. limit pro všechny
pojištěné je 10 mil. Kč.

Pojištění skel
variantně limit 20 000 Kč,

50 000 Kč. Max. limit pro všechny
pojištěné je 1 mil. Kč.

Pojištění 
elektroniky

(kryje elektronická rizika) 
– do výše PČ.

FLEXA (požár, výbuch, pád letadla, úder blesku)
bez limitu – do výše pojistné částky; limit pro nafukovací haly, 

stany a stavby s nechráněnou dřevěnou a ocelovou 
konstrukcí. Max. limit pro všechny pojištěné je 10 mil. Kč.

Povodeň, záplava
Limit 1 mil. Kč (pro stavby na území 20leté vody limit 500 000 Kč), 

pro nepojistitelná území vydá Kooperativa potvrzení 
o nepojistitelnosti. Limit 1 mil. Kč lze se souhlasem Kooperativy

navýšit. Max. limit pro všechny pojištěné je 100 mil. Kč.



Proč pojištění majetku a odpovědnosti s RENOMIA
� nabízíme exkluzivní produkt pojištění pro členy ČUS s výhodnými podmínkami
� jsme leadrem na pojistném trhu se zkušenostmi i ze zahraničí
� zabezpečíme služby v oblasti pojištění podle Vašich potřeb
� pomůžeme Vám s likvidací škod

Pojištění odpovědnosti
Tělovýchovné jednoty (TJ) a sportovní kluby (SK) odpovídají za škody, které při své činnosti způsobí třetím osobám. Vznik škod 
nelze i při maximální prevenci nikdy zcela vyloučit. Náhrada škody přitom často dosahuje vysokých částek. Pojištění odpovědnosti 
za škody je tak jedno ze základních pojištění, které Vám pomůže minimalizovat náklady.

Pojištění odpovědnosti za škody se vztahuje zejména na:
� škody na zdraví
� škody na majetku
� finanční škody
� náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu škody
� nemajetkovou újmu

Příklad odpovědnosti z držby nemovitosti:
� v zimních měsících spadne na zaparkované auto kus ledu ze střechy objektu – kryje pojištění odpovědnosti
� při sportování se na děti převrhne nepřipevněná branka a děti zraní – kryje pojištění odpovědnosti,
� včetně nemajetkové újmy
� při pořádání sportovní akce neumístí pořadatel varovnou ceduli na parkoviště u hřiště a odpálený míč
� poškodí zaparkovaná vozidla – kryje pojištění odpovědnosti

Ing. Radomír Michniak
M: +420 731 129 403
E: radomir.michniak@renomia.cz

V případě zájmu o nabídku pojištění majetku a odpovědnosti či bližší informace prosím kdykoli kontaktujte naše specialisty.

Vždy ve Vašem zájmu.
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Variantní limity – 1 mil. Kč, 3 mil. Kč, 5 mil. Kč a 10 mil. Kč, ze kterých si vybírá TJ, SK. 
(Souhrnný limit pojistné smlouvy je 100 mil. Kč)

Nemovitosti

Věci movité

Odcizení

Vandalismus

Odpovědnost

2 000 000 Kč

500 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

limit 3 000 000 Kč

Povodeň, záplava

Vichřice, sesuv půdy

Odcizení 

Vandalismus

Flexa

1 000 000 Kč

500 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

bez limitu

Nemovitosti

Věci movité

Odcizení

Vandalismus

Odpovědnost

CELKEM

740 Kč

185 Kč

1 100 Kč

400 Kč

3 520 Kč

5 945 Kč

ROČNÍ POJISTNÉ LIMITYPOJISTNÁ ČÁSTKA

Příklad
Tělovýchovná jednota XY - území mimo oblast 20leté vody, počet členů 55




