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Limity pojistného plnění – DOMÁCNOST
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Ve kterých případech použít naši pomoc?

Pojištění odpovědnosti za újmu

Náš domov
Domácnost a Stavba

Náš domov
Domácnost a Stavba

Limit plnění
2 mil. Kč 4 mil. Kč 6 mil. Kč 10 mil. Kč 15 mil. Kč 25 mil. Kč 50 mil. Kč

Jedna pojistná událost – do sjednaného limitu.  
Více pojistných událostí v roce – do dvojnásobku sjednaného limitu.

Rozsah plnění Jakákoliv událost, která není v rámci VPP vyloučena.

Územní 
platnost

Vztahuje jak na občanskou odpovědnost, tak na odpovědnost z držby stavby, 
v obou případech s územní platností Evropa.

Volitelné Pojištění odpovědnosti dlouhodobého nájemce stavby
(podmínka: stavba v ČR a délká nájmu více jak 3 měsíce).

Limity pojistného plnění – STAVBA

Limity  
pro věci

Stavební 
součásti

Věci zvláštní 
hodnoty

Cennosti 
vyjma peněz

Peníze 
v hotovosti

Peníze 
v hotovosti 
v trezoru

Náhradní 
ubytování

Závady na 
vodovodním 

zařízení

Standard 30 %  
z pojistné  

částky 
domácnosti

30 %  
z pojistné  

částky 
domácnosti

30 %  
z pojistné  

částky 
domácnosti

20 000 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč 10 000 KčDominant
Premiant

* *

* Limity pojistného plnění neplatí, je-li předmětem pojištění jednotlivě specifikovaná věc.

Limity  
pro místo 
pojištění

Příslušenství 
domácnosti 

(sklep, komora)

Zavazadlový 
prostor auta 

(Premiant)

Oplocený 
pozemek 

patřící k bytu  
+ balkon  

(odcizení zvenčí)  

Mimo domov 
(místo určené  
k odkládání)

Společné 
prostory 

(např. kolárna)

Loupežné 
přepadení 

Studentské 
ubytování

Standard 30 %  
z pojistné 

částky 
domácnosti

–

–

20 000 Kč

30 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

30 000 Kč, 
50 000 Kč 

nebo
100 000 Kč

Dominant
Premiant

* * * * * * *

Limity  
pro pojistné 
nebezpečí

Zkrat, 
přepětí 

a podpětí
Sklo  

all risk
Sklokeramická 
deska v rámci
Sklo all risk

Atmosfé-
rické

srážky
Ztráta  
vody

Technická 
porucha Odcizení

Standard 20 000 Kč 20 000 Kč – – – –
dle  

zabezpečeníDominant 50 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč – –

Premiant 100 000 Kč 100 000 Kč 10 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

Vždy v nových cenách kromě těchto případů:
  věci zvláštní hodnoty a cennosti – obvyklá cena

  elektrotechnika, sportovní potřeby, stroje a nářadí starší 3 let – časová cena

  oblečení a obuv starší 1 roku – časová cena

Plnění – 
Domácnost

Pojistnou hodnotou staveb a stavebního materiálu je nová cena.
Pojistnou hodnotou bytu je obvyklá cena.
Pojistnou hodnotou stavební mechanizace je časová cena.

Plnění – Stavba

Asistenční služby na tel.: 222 803 442                        dostupnost 7 dní v týdnu , 24 hodin denně
NONSTOP

Limit na 1 PU Limit na rok

Informace a poradenství Poradíme, jak postupovat v případě pojistné události

Odemknutí dveří Zajistíme zámečníka, který odemkne vchodové dvěře bytu 
při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů 7 000 Kč 2×

Oprava elektrospotřebiče 
(pojištění domácnosti)

Zajistíme servis elektrospotřebičů v domácnosti (chladnička, 
mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba 
s výjimkou mikrovlnné, varná deska a televizor)

7 000 Kč 2×

Odstranění  
havarijního stavu

Zajistíme odborníka, který provede instalatérské, topenářské, 
elektrikářské a kominické práce, deratizaci, dezinsekci 
a čištění kanalizace

7 000 Kč 2×

Limity  
pro věci Vedlejší stavby (na místě pojištění)

Stavební materiál,  
stavební mechanizace  
a zařízení staveniště

Závady 
na vodovodním 

zařízení

Standard 5 % z PČ hlavní stavby, max. 100 000 Kč
80 000 Kč

(mimo odcizení) 10 000 KčDominant 5 % z PČ hlavní stavby, max. 100 000 Kč

Premiant 5 % z PČ hlavní stavby

Servis 
nefunkčních 

domácích spotřebičů

Selhání
topení

Problémy 
s komínem

Deratizace 
a desinsekce

Problémy potrubí

Únik plynu

Servis 
nefunkčních 
domácích spotřebičů

Unikající voda,
vytopení

Ucpaná
kanalizace

Rozbití skleněné
výplně dveří

Zabouchnutí,
poškození nebo 
ztráta klíče

Limit  
pro pojistné 
nebezpečí

Zkrat, přepětí 
a podpětí

Sklo  
all risk

Atmosférické 
srážky

Poškození 
fasády 

živočichy
Ztráta  
vody

Technická 
porucha

Standard 20 000 Kč 20 000 Kč – – – –

Dominant 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč – –

Premiant 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

NOVINKA
Finanční kompenzace za nemajetkovou 

(psychickou) újmu

Při PÚ velkého rozsahu (PP je větší než 80% z PČ) 
na RD, bytě nebo rek. objektu zaplatíme nejen náklad 
na opravu této stavby, ale myslíme i na klienta,  každá 
škoda velkého rozsahu  způsobí stres a psychické 
vypětí.  Tuto újmu odškodníme částkou 50 000 Kč.

Limit  
pro místo 
pojištění  
+ odcizení

Stavební materiál, stavební mechanizace  
nebo zařízení staveniště

Uzavřený prostor Oplocený pozemek patřící  
ke stavbě

Standard
50 000 Kč 30 000 KčDominant

Premiant



Požár VýbuchÚder blesku Pád letadlaVichřice Krupobití

Zemětřesení

Tíha sněhu
Mráz

Sesuv půdy a lavin

Náraz vozidla
Sklo all ri

sk

Kouř

Nadzvuková vlna Vodovodní šk
oda

Pád str
omů a sto

žárů
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Náš domov
Domácnost a Stavba

2020
Model

10
 M

 0
24

2 
– 

V
yd

án
o

 1
/2

02
0

Rozsah pojistné ochrany – DOMÁCNOST

Volitelná pojištění – DOMÁCNOST

Standard Dominant Premiant

Základní pojistná nebezpečí

Asistenční služby

Odcizení a vandalismus volitelné

Zkrat, přepětí a podpětí volitelné

Atmosférické srážky 
Sklo allrisk včetně sklokeramické desky 
Ztráta vody  
Technická porucha  
Věci v zavazadlovém prostoru auta (jiné místo pojištění)  
Úroveň ochrany

Předměty pojištění – STAVBA

Hlavní stavba: rodinný dům, rekreační objekt, byt, garáž, mobilheim
Vedlejší stavba: garáž, hospodářská budova, oplocení, bazén, studna, jiná specifikovaná, zahrada

Předměty pojištění – DOMÁCNOST

Soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti
Jednotlivě specifikované věci (nestačí-li limit 30 % z PČ pro věci zvláštní hodnoty, širší pojistná ochrana v rámci ČR)
Náklad na opravu stavebních součástí

Povodeň a záplava, Pojištění odpovědnosti za újmu, Studentské ubytování, Asistenční služby – navýšení limitu

Rozsah pojistné ochrany – STAVBA

Standard Dominant Premiant

Základní pojistná nebezpečí

Asistenční služby

Kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu

Odcizení a vandalismus volitelné

Zkrat, přepětí a podpětí volitelné

Atmosférické srážky 
Poškození fasády živočichy 
Ztráta vody  
Technická porucha  
Úroveň ochrany

Volitelná pojištění – STAVBA

Povodeň a záplava, Pojištění odpovědnosti za újmu, Pojištění splátek úvěru, Asistenční služby – navýšení limitu

Pojištění majetku (Domácnost × Stavba)
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1  Hlavní stavba – stěna bytu

2  Vestavěné skříně

3  Vestavěný spotřebič

4  Záchod

5  Vana

6  Sprchový kout

7  Ústřední topení

8  Kuchyňská linka

9  Okna a dveře

10  Nábytek

11  Knihy

12  Oblečení

13  Sportovní potřeby

14  Dětské hračky

15  Volně stojící spotřebič

16  Elektronika

 Pojištění stavby
 Pojištění domácnosti

1  Hlavní stavba

2  Vedlejší stavba

3  Vestavěné skříně

4  Vestavěný spotřebič

5  Solární panely

6  Zabezpečovací systém

7  Bojler

8  Klimatizace

9  Ústřední vytápění

10  Kuchyňská linka

11  Nábytek

12  Knihy

13  Oblečení

14  Sportovní potřeby

15  Dětské hračky

16  Volně stojící spotřebič

17  Zahradní technika

18  Elektronika

19  Příslušenství k autu

20  Lze komplexně pojistit 
pojištěním Naše auto

 Pojištění stavby
 Pojištění domácnosti

BYT DŮM


