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DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU 
 

 
 
 
 
 
1. Všeobecné informace 

Jméno, příjmení, titul:       

Adresa trvalého bydliště:  
(ulice, č. popisné, město, PSČ) 

      

Adresa pro korespondenci:  
(ulice, č. popisné, město, PSČ) 

      

Rodné číslo:       

Tel. číslo/Mobilní telefon:       

E-mail:       

Zaměstnavatel (nepovinný údaj):       

Číslo občanského průkazu:       

 
 
2. Základní údaje k pojištění 

Místo pojištění: (je-li odlišné od adresy 
trvalého bydliště) 

      
 

Je rodinný dům veden v účetní evidenci?   ano           ne 
Je rodinný dům v podílovém 
spoluvlastnictví? 
Pokud ano, uveďte počet spoluvlastníků (kromě 
manželů): 

  ano           ne 
 
      

Je rodinný dům trvale obýván?   ano           ne 
Stáří rodinného domu, datum kolaudace:       
Byl dům rekonstruován? 
Pokud ano, uveďte v kterém roce a v jakém 
rozsahu: 

  ano           ne 
 
      
 

Jedná se o dům:   zděný           dřevěný     kombinovaný 
  s vodovodem     bez vodovodu 

Je dům postaven v místě, které je ohroženo 
povodní?   ano           ne 
 

Zhodnoťte provedení rodinného domu 
  nestandardní   běžné   prvotřídní 

Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované 
informace, které se týkají Vaší společnosti, nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité. V případě 
potřeby uvádějte informace na samostatný list. 
 
Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů se můžete s důvěrou 
obrátit na pracovníky naší společnosti, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme. 
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Zpravidla starší budova 
postrádající převážnou část 
účelné výbavy (tj. vodovod, 
koupelna nebo sprchový kout, 
splachovací WC, ústřední nebo 
etážové topení). 

Budova řešena funkčně  
a účelně, dveře a okna běžného 
provedení, instalované obklady 
stěn, podlahové krytiny, ostatní 
stavební součásti a příslušenství 
budovy převážně nižších 
cenových relací. 

Budova vybavena reprezentativně  
a komfortně, klempířské prvky 
zhotoveny z kvalitních materiálů 
(např. měď), dveře a okna vyšší 
kvality, instalované obklady stěn, 
podlahové krytiny, ostatní stavební 
součásti a příslušenství budovy 
převážně vyšších cenových relací. 

 
 
3. Konstrukční prvky 

Jsou níže uvedené hlavní konstrukční prvky udržované a nepoškozené? 

Střešní krytina   ano           ne         
Nosné konstrukce (zdivo, stropy, krovy, apod.)   ano           ne         
Vodovodní a kanalizační instalace   ano           ne  chybí                 
Elektroinstalace   ano           ne   chybí             
Klempířské prvky (parapety, žlaby, svody, úžlabí komínů apod.)   ano           ne  chybí                     
Jaký typ střechy dům má? 
plochá střecha   ano           ne         

šikmá střecha s obytným podkrovím   ano           ne         

šikmá střecha bez obytného podkroví   ano           ne         

betonová konstrukce střechy   ano           ne         

ocelová konstrukce střechy   ano           ne         

dřevěná konstrukce střechy   ano           ne         
Jaká je konstrukce stropu? 

betonová   ano           ne         

keramická   ano           ne         

dřevěná   ano           ne         
Jaký je v domě druh podlah? 

PVC   ano           ne         

keramická dlažba standardní   ano           ne         

dřevotřískové podlahy   ano           ne         

lepené koberce   ano           ne         

parkety   ano           ne         
Jaký je v domě druh topení? 

ústřední nebo etážové topení   ano           ne         

radiátory ocelové nebo hliníkové   ano           ne         

kotel na plyn   ano           ne         

WAW   ano           ne         

akumulační elektrická kamna   ano           ne         

kotel na tuhá paliva   ano           ne         
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4. Počet podlaží a zastavěná plocha rodinného domu (v m2) 

Podlaží Zastavěná plocha (v m2) Počet 
Podzemní             
Přízemí             
Další podlaží             
Podkroví             
Požadovaná výše pojistné částky?       Kč 

 
Jedná se o nově zahajovanou stavbu?   ano           ne 
Žádáte o slevu za rozestavěnou budovu? 
Pokud ano, nutno dodat kopii stavebního 
povolení 

  ano           ne 
      

Stavební povolení – povoleno 
kým:      …………………….. 

pod číslem jednacím: 
     ………………………… 

vydáno dne: 
     ……………………………… 

Datum plánované kolaudace nemovitosti:       
 
 
5. Počet podlaží a zastavěná plocha doplňkových budov (v m2) 

Budova (název): 1.       2.       3.       

Typ budovy: 
  zděná    zděná    zděná  
  dřevěná   dřevěná   dřevěná 
  kombinovaná   kombinovaná   kombinovaná 

Podlaží: Zastavěná plocha (m2) Zastavěná plocha (m2) Zastavěná plocha (m2) 
Podzemní                   
Přízemí                   
Nadzemní podlaží                   
Podkroví                   
Pojistná částka:       Kč       Kč       Kč 
Jsou hlavní konstrukční prvky pojišťovaných doplňkových budov 
udržované a nepoškozené? 

  ano           ne 

Specifikujte případný zhoršený stav, popř. poškození hlavních konstrukčních prvků: 
      

 
 
6. Rozsah pojištění 

Požadovaná výše pojistné částky pojištění 
odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví 
nebo držby nemovitosti: 

       500 000 Kč         1 000 000 Kč 
    2 000 000 Kč         5 000 000 Kč 
  10 000 000 Kč       jiná:       

Pokud si přejete sjednat dodatkové pojištění skel, 
vyberte prosím, výši požadované pojistné částky: 

         10 000 Kč         20 000 Kč 
         30 000 Kč         40 000 Kč 
         50 000 Kč       jiná:       

Požadovaná spoluúčast:            1 000 Kč         3 000 Kč 
           5 000 Kč       jiná:       
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Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených 
věcí (oplocení, studna, bazén, vedlejší budovy, 
stavební součásti a příslušenství budov sloužící 
k podnikatelské činnosti, stavební součásti, 
umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)? 

  ano           ne 
Upřesněte:       

Pokud ano, specifikujte (uveďte, prosím, popis a výši pojistné částky, v případě skleníku uveďte jeho 
plochu):       
 

 
 
7. Doplňující informace 

Je budova napojena na dálkové vytápění, resp. má 
solární nebo elektrické vytápění? 

  ano             ne 

Je budova zabezpečena proti požáru (např. 
sprinklery, elektrická požární signalizace, stálá 
hlídací služba)? 
Pokud ano, specifikujte: 

  ano             ne 
 
      
 
 

Je rodinný dům ve výrazně dobrém technickém 
stavu? 
Pokud ano, specifikujte: 

  ano             ne 
 
      

Je rodinný dům a doplňkové budovy pojištěny? 
Pokud ano, uveďte pojistitele: 

  ano             ne 
      

Máte zájem o zrušení stávající smlouvy?   ano             ne 

Máte zájem o pojištění domácnosti nacházející se 
v této nemovitosti? 

  ano             ne 

Uveďte počet škod a o jakou škodu se jednalo za 
posledních 10 letech (např. požár, vichřice, záplava): 

      

Byla nemovitost zasažena povodní v posledních  
10 letech? 

  ano             ne 
Rozsah škod:       

Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení 
pojistného: 

 čtvrtletní      pololetní      roční 

Způsob platby pojistného: 

 
 složenkou   bankovním převodem 

 
 SIPO, č.:      ……………………. 

 
Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?   ano             ne 

Požadovaný počátek pojištění:       

Uveďte, prosím, jakékoliv další požadavky a 
informace ke sjednávanému pojištění:  
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Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku. 
 
 
Datum:      …………………….. 
 
 
Vyplnil:      ...............................  Razítko a podpis:      .......…................  

Prohlašuji tímto, že všechny mnou uvedené informace v tomto dotazníku jsou úplné a pravdivé. Shora uvedené skutečnosti se 
považují za písemné dotazy pojišťovny ve smyslu zákonných ustanovení a pojistných podmínek. Zavazuji se, že budu informovat 
pojistitele, resp. pojišťovacího zprostředkovatele, o všech podstatných změnách ohledně výše uvedených skutečností, ke kterým 
by došlo před uzavřením nebo po uzavření pojistné smlouvy a které mohou mít vliv na sjednané pojištění. Podpis tohoto 
dotazníku nezavazuje pojistitele ani žadatele k uzavření pojistné smlouvy. 
 
Dále souhlasím s tím, aby pojišťovací makléřská společnost jako správce, zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů mé osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dotazníku, a to po dobu 
nezbytnou pro vypracování nabídky pojištění, resp. správy pojistné smlouvy uzavřené na jejím základě, a aby tyto údaje předala 
vybraným pojišťovnám za účelem vypracování nabídky pojištění. Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu uvedeného zákona o ochraně 
osobních údajů informován o zpracování mých osobních údajů za uvedeným účelem, jakož i o svých právech souvisejících se 
zpracováním mých osobních údajů. 
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