
1. Pár slov úvodem 
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění domácnosti. Bu-
deme se ze všech sil snažit, abyste ocenili, že jste si vybrali zrovna nás.

Kdo jsme my? 
Direct pojišťovna, a.s., IČ: 25073958, se sídlem Nové sady 996/25, 
Staré Brno, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3365, provozující po-
jišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (v textu 
se označujeme jako „my“ nebo „pojišťovna“).

Kdo jste vy? 
Osoba, která obývá pojištěnou domácnost nebo vlastní pojištěnou 
nemovitost na adrese uvedené v pojistné smlouvě (v textu vás ozna-
čujeme jako „vy“ nebo „pojištěný“).

Co právě čtete?
Právě čtete doplňkové pojistné podmínky pro pojištění mazlíčků, kte-
ré označujeme zkratkou DPPMM-10/2017 (dále jen „DPP“). Tyto DPP 
popisují pojištění mazlíčků v rámci pojištění majetku, které sjednáváte, 
a jejich smyslem je vysvětlit vám, za jakých okolností máte nárok na 
pojistné plnění. Ve smlouvě mohou být podmínky pojištění od těchto 
DPP upraveny odlišně. Ujednání obsažená ve smlouvě pak mají před-
nost před ustanoveními těchto DPP.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravuje toto 
pojištění, se jmenuje občanský zákoník, byl vydán pod číslem 89/2012 
Sbírky zákonů České republiky.

Co znamená text kurzívou?
Pojmy označené kurzívou jsou psané terminologií, kterou vysvětluje-
me ve Slovníku pojmů SPM-10/2017, jenž je jednou z příloh smlouvy. 
Kdybychom v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách defino-
vali některý z pojmů odlišně, platí pro daný text tato odlišná definice.

2. Co pojišťujeme

2.1 Pojištění se vztahuje na psy a kočky, které chováte za účelem zá-
jmové činnosti nebo jako společníka. To znamená, že tato zvířata 
nejsou chována k výkonu povolání či výdělečným účelům.

2.2 Nejvyšším vstupním věkem mazlíčka je dovršených 5 let.

2.3 Pojištěné zvíře musí být v okamžiku sjednání pojištění zdrávo, 
musí být chováno v odpovídajících zoohygienických podmín-
kách a udržováno v imunitě pravidelným očkováním.

2.4 Oprávněnou osobou je vlastník zvířete, který obývá domácnost 
uvedenou v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

3. Na co se pojištění vztahuje

3.1 Pojistným nebezpečím je pro účely tohoto pojištění:
a) úraz zvířete;
b) náhlé onemocnění zvířete;
c) otrava zvířete.

3.2 Pojistnou událostí je potřeba veterinární léčby z důvodu pojist-
ného nebezpečí, které ohrozilo pojištěné zvíře na zdraví v době 
trvání pojištění.

3.3 Pokud nastane jedno z výše uvedených pojistných nebezpečí, 
které vyžaduje bezodkladné veterinární vyšetření, budeme hra-
dit náklady na:
a) veterinární vyšetření;
b) léčbu a operace;
c) léky a zdravotnické pomůcky;
d) pooperační hospitalizaci zvířete.

Tyto náklady hradíme až do výše limitu uvedeného v pojistné 
smlouvě, jenž je ročním limitem.

3.4 Uvedené léčení musí probíhat na území České republiky.

4. Na co se pojištění nevztahuje

4.1 Pojištění se nevztahuje na škodné události, které nastaly do věku 
3 měsíců zvířete.

4.2 V rámci tohoto pojištění nebudeme dále hradit léčení, ke které-
mu došlo v důsledku:
a) příčin, které nastaly před vznikem pojištění;
b) vrozených nebo vývojových onemocnění;
c) chronických nebo opakovaných onemocnění;
d) parazitózy;
e) porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo před-

pisů o veterinární péči;
f) veterinárního zákroku, který provedla osoba bez patřičné-

ho oprávnění;
g) vašeho úmyslného jednání nebo úmyslného jednání jiného 

člena vaší domácnosti.

4.3 Dále nehradíme náklady vynaložené na:
a) dopravu zvířete k veterináři a zpět;
b) potravu pojištěného zvířete;
c) preventivní a kosmetické zákroky;
d) odčervení a odstranění vnějších parazitů včetně antipara-

zitárních preparátů;
e) očkování;
f) ošetření a léčení nemoci chrupu;
g) léčbu spojenou s graviditou, porodem nebo kastrací pojiš-

těného zvířete;
h) léčbu kožních onemocnění;
i) nadstandardní veterinární zásahy, které nejsou nezbytné 

k léčení zvířete; nebo
j) vyšetření bez patologického nálezu a následující léčby;
k) pohřby a další náklady spojené s úhynem pojištěného zvířete.
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5. Vaše povinnosti
V rámci tohoto pojištění máte povinnost:

a) chovat zvíře v odpovídajících zoohygienických podmínkách;
b) udržovat jej v imunitě pravidelným očkováním;
c) dodržovat předpisy o veterinární péči a zákon na ochranu 

zvířat proti týrání;
d) bezodkladně, nejdéle však do tří dnů, nám oznámit zaháje-

ní léčení zvířete včetně uvedení názvu a adresy veterinár-
ního pracoviště;

e) poskytnout nám doklady, které si vyžádáme v rámci šetření 
pojistné události, zejména očkovací průkaz a účetní dokla-
dy za léčbu zvířete s uvedením anamnézy.

6. Zánik pojištění
Toto pojištění automaticky zaniká k datu výročí smlouvy v roce, kdy 
zvíře dosáhne 8 let věku.

Tyto doplňkové podmínky jsou platné od 15. 10. 2017
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