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Tento materiál má pouze informativní charakter, není nabídkou ve smyslu § 1732 občanského 
zákoníku a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. 
Detailní informace o produktu poskytne kontaktní osoba uvedená v tomto materiálu.  Produkt nabízí  
AXA pojišťovna a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 28 19 56 04, 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12816.

Váš partner v oblasti pojištění umění:

AXA pojišťovna, a.s.
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2

AXA linka: +420 292 292 292, E-mail: art@axa.cz

Pojištění uměleckých sbírek AXA ART
Co vám nabízíme
Pojištění umění AXA ART je unikátním pojištěním na českém 
trhu s privátním uměním, jehož součástí jsou taková rizika, 
která není možné sjednat u žádné jiné české pojišťovny. 
Pojištění sjednáváme ve spolupráci s odborníky na pojištění 
umění v ČR a při jeho poskytování využíváme zázemí 
a zkušenosti společnosti AXA ART.  
AXA ART je jedničkou na světovém trhu s působností již 
více než 50 let a aktuálně působí v 25 zemích.

Pro koho je pojištění určeno
Je určeno pro sběratele a majitele uměleckých děl 
a předmětů, sbírek či cenností užívaných k soukromým 
účelům. 
Pojištění je určeno pro klienty s hodnotou sbírky  
do 50 mil. Kč. 
Pojištění však nelze sjednat pro drobné předměty jako 
známky, mince a šperky nebo historické zbraně.

Speciální rozsah pojištění s celou řadou 
unikátních ujednání 
Jaká rizika jsou pojištěna
Díla jsou pojištěna krytím zvaným „all risk“. 
To znamená, že jsou pojištěna všechna rizika a škody,  
která nejsou vyloučena. 
Díla jsou tak pojištěna velmi širokou škálou rizik. 
Pojištění kryje samozřejmě živelní škody a odcizení, 
vandalismus, ale také náhodné poškození, zničení pádem 
a poškození při přepravě a mnoho dalších speciálních 
situací, které mohou v souvislosti s uměleckými předměty 
nastat.
Kompletní rozsah pojištění je uvedený v pojistných 
podmínkách.

Výhody produktu
■ Pojištění sjednáte snadno bez složitého dokladování 

(znalecký posudek není podmínkou)
■  Péče o nově nakoupená díla – nově nabytá díla jsou 

okamžitě pojištěna bez nutnosti aktualizovat smlouvu 
■  Ochrana navýšení hodnoty díla – pojištění kryje 

i navýšení ceny díla během roku (až dvojnásobek hodnoty)
■  Pojištění se vztahuje na předměty umístěné na různých 

místech a to nejen doma, v přechodném ubytování, 
na výstavě, ale i při přepravě nebo během odborného 
restaurování či dokonce venku

■  Uhradíme vám i krádež ze zaparkovaného vozidla


