Pojištění se vztahuje na stavby, vedlejší stavby a byty
jako stavba jednotlivě určené v pojistné smlouvě.
Vždy musí být pojištěna stavba hlavní, aby mohly
být pojištěny i stavby vedlejší.
n Za hlavní stavbu se považuje rodinný dům,

chalupa či chata.
n Za vedlejší stavby se považuje oplocení
a meziploty, fotovoltaické elektrárny, které
dodávají elektrický proud pro potřebu
pojištěných staveb, kůlny, pergoly, bazény,
apod.
Pojištění se sjednává v nové ceně stavby.

Varianty pojištění
Produktem lze pojistit:

n

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat ve
variantách: MINIMUM, STANDARD, EXKLUZIV

Výhody:
n
n

n
n
n

n

možnost sjednat kompletní pojištění majetku
na jedné pojistné smlouvě,
možnost sjednat jednotlivě stavbu, domácnost
nebo odpovědnost v běžném občanském
životě,
výběr ze tří variant rozsahu pojistných
nebezpečí a volba připojištění,
k hlavní stavbě (budově) jsou zdarma pojištěny
i drobné stavby do 25m2,
možnost rozšířit pojištění domácnosti i na věci
uložené v garáži na jiné adrese než je
domácnost,
základní asistence k variantě EXKLUZIV zdarma.
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S - EXKLUZIV – pojistná nebezpečí 1 - 27
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občanské stavby
(hlavní stavba, vedlejší stavby, byt jako stavbu),
domácnost (trvale obývaná, rekreační, majetek
v garáži na jiné adrese než domácnost),
občanskou odpovědnost,
asistenční služby - základní a nadstandardní.
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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
zkrat elektromotoru
přepětí nebo podpětí
atmosférické srážky
vystoupání vody z kanalizace
poškození nebo zničení skel
vandalismus
topení nebo vodovod poškozený přetlakem či mrazem
poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem
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