Rekreační domácnost
n soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení)

rekreační domácnosti a které slouží
k jejímu provozu,
n domácí a drobná hospodářská zvířata.

Movité věci v garáži na jiné adrese
n soubor věcí v garáži na jiné adrese než je

domácnost.

Pojištění souboru věcí se sjednává v nové,
časové i obvyklé ceně (přesná specifikace
v pojistných podmínkách).

Varianty pojištění

n soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení)

domácnosti a které slouží k jejímu provozu,
n domácí a drobná hospodářská zvířata,
n stavební součásti bytu, stavební součásti vedlejších
místností bytu a stavební součásti příslušenství
bytu.
Připojištění nebezpečí odcizení nad základní limit:
n cenností,
n stavebních součástí bytu, stavebních součástí

vedlejších místností bytu a stavebních součástí
příslušenství bytu,
n elektroniky,
n malé zahradní mechanizace,
n příslušenství motorového vozidla.
Připojištění souboru věcí uložených:
n v příslušenství bytu,
n v uzamykatelných společných prostorách bytového

domu.
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pojistné nebezpečí
požár
výbuch
přímý úder blesku do předmětu pojištění
náraz nebo zřícení letadla či jiného podob.
stroje, příp. jeho části nebo nákladu
aerodynamický třesk
vichřice
krupobití
zemětřesení
sesuv lavin
zřícení skal nebo zemin, pokud k němu
nedošlo vlivem lidské činnosti
sesuv půdy
tíha sněhu nebo námrazy
pád stromu nebo stožáru,
náraz silničního dopravního prostředku
voda nebo hasící médium vytékající
z poškozeného potrubí
odcizení
kouř
chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení
vandalismus v souvislosti s odcizením
loupežné přepadení
přepětí nebo podpětí
atmosférické srážky
vystoupání vody z kanalizace
poškození nebo zničení skel
vandalismus
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