Produktový list

Majetkové pojištění
Stavba
Ve třech variantách s možností navýšení některých limitů.
ZÁKLAD

JISTOTA

JUBILEUM

Základní živelní ochrana
Jistota živelní ochrany
Jistota ochrany majetku
Jubileum živelní ochrana

+

Povodeň a záplava

součást balíčku

Co je obsahem

+

možnost připojištění

Základní živelní ochrana

Požár; výbuch; přímý úder blesku; kouř; vichřice; krupobití; náraz letadla; pád stromů, stožárů a jiných předmětů;
sesuv; zemětřesení; vodovodní škoda.

Jistota živelní ochrany

Přepětí, podpětí; nadzvuková vlna; mráz; tíha sněhu; náklady na odstranění vodovodní škody; zkrat v elektromotoru.

Jistota ochrany majetku

Náraz vozidla; krádež vloupáním, loupež; rozbití skla.

Jubileum živelní ochrana

Atmosférické srážky; vystoupnutí vody; ztráta vody.

Povodeň a záplava

Povodeň a záplava.

Co si lze dále pojistit
JISTOTA

JUBILEUM

+
+

Vandalismus
Poškození zateplené fasády zvířaty
Stavební materiál, nářadí

+
+

Skleník
Poškození plotu zvěří

+
+
+
+
+

Technická porucha
Poškození vnitřního zateplení zvířaty
Porosty
Hroby
součást balíčku

+

možnost připojištění

Domácnost
Ve třech variantách s možností navýšení některých limitů.
ZÁKLAD

JISTOTA

Základní živelní ochrana
Jistota živelní ochrany
Jistota ochrany majetku
Jubileum živelní ochrana
Jubileum ochrana majetku
Povodeň a záplava

+

JUBILEUM

Co je obsahem
Základní živelní ochrana

Požár; výbuch; přímý úder blesku; kouř; vichřice; krupobití; náraz letadla; pád stromů, stožárů a jiných předmětů;
sesuv; zemětřesení; vodovodní škoda.

Jistota živelní ochrany

Přepětí, podpětí; nadzvuková vlna; mráz; tíha sněhu; náklady na odstranění vodovodní škody.

Jistota ochrany majetku

Krádež vloupáním, loupež; náraz vozidla; loupežné přepadení; rozbití skla.

Jubileum živelní ochrana

Atmosférické srážky; vystoupnutí vody; ztráta vody; zkrat v elektromotoru; porucha chladícího zařízení; únik
vody z akvária.

Jubileum ochrana majetku

Vandalismus; krádež kočárků a invalidních vozíků; věci v autě.

Povodeň a záplava

Povodeň a záplava.

Co si lze dále pojistit
ZÁKLAD

JISTOTA

JUBILEUM

+
+

+
+
+
+

Náklady na náhradní ubytování
Stavební součásti
Cennosti
Peníze
Domácí zvířata
Elekronika od zaměstnavatele
Nebytové prostory
Věci na zahradě, dvoře
Věci v garáži na jiné adrese
Věci na koleji
Věci odložené pod uzamčením
součást balíčku

+

možnost připojištění

Odpovědnost vyplývající z běžného občanského života
Ve třech variantách a čtyřech limitech (2, 4, 6 a 8 mil. Kč).
ZÁKLAD

JISTOTA

JUBILEUM

Běžná činnost v občanském životě
Vedení domácnosti
Rekreační sport
Cyklistika a provoz nemotorových plavidel
Regres zdravotní pojišťovny
Chov domácích a drobných hospodářských zvířat
Hospodářská zvířata
Škody na pronajaté budově

+

+
součást balíčku

+
+

možnost připojištění

Odpovědnost vyplývající z vlastnictví nemovitosti
Ve třech variantách a čtyřech limitech (2, 4, 6 a 8 mil. Kč).
ZÁKLAD

JISTOTA

JUBILEUM

Vlastnictví trvale obývaného objektu; svépomocné stavební práce

+

Vlastnictví rekreačního objektu; svépomocné stavební práce
Regres zdravotní pojišťovny
součást balíčku

+

možnost připojištění

Asistenční služby
Pro případy havarijní situace (např. zlomený klíč v zámku), je možné využít služeb zámečníka, elektrikáře, plynaře, instalatéra, topenáře a sklenáře.
Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence (varianta Jistota a Jubileum) jsou 3 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za dva případy
nastalé v průběhu jednoho pojistného období.
ZÁKLAD
Telefonická asistence a poradenství.
Zprostředkování odchytu včelích rojů a likvidace vos a sršňů.
Úhrada příjezdu technické pomoci a nákladů potřebných k odstranění
havarijního stavu.
Oprava spotřebičů, IT konzultace po telefonu a vzdálené připojení technika.
Právní konzultace po telefonu, včetně zprostředkování služeb advokáta.
Názor druhého lékaře.

JISTOTA

JUBILEUM

Základní informace
•

•
•
•

Dělení balíčků do tří variant:
- Základ – pojištění pro nenáročného klienta
- Jistota – pojištění pro běžného klienta
- Jubileum – pojištění pro náročného klienta
Pojištění vzniká zaplacením
Sjednává se na dobu neurčitou
Bezpapírový systém

Co je nového
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V případě pojištění Stavby plníme vždy v nových cenách
V případě pojištění Domácnosti plníme v nových cenách ve variantě Jubileum
Nové a navýšené limity u jednotlivých rizik
Volitelná spoluúčast – 1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
Nová připojištění u Stavby – skleník, porosty, hroby
Pojištění ideálního vlastnického podílu
Nová připojištění u Domácnosti – věci v autě, na zahradě, pod uzamčením, na koleji a věci od zaměstnavatele
Rozšíření krytí u odpovědnosti o regres zdravotní pojišťovny, hospodářská zvířata a o škody na pronajaté budově
Nerozlišuje se škoda na zdraví, škoda na věci a škoda finanční
Pojištění odpovědnosti bez spoluúčasti
Regresy zdravotních pojišťoven se vztahují i na újmy způsobené příbuzným v řadě přímé a spolupojištěným osobám

Územní platnost
•
•

Česká republika – pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.
Evropa – pojištění odpovědnosti z běžného občanského života a připojištění věcí na koleji.

Cílový trh
•

Produkt je určen pro privátní klienty, kteří si chtějí pojistit svůj nemovitý a movitý majetek (budovy a domácnosti) proti široké paletě rizik
(např. požár, vichřice, povodeň, vandalismus atd.), a kteří chtějí mít pojištěnou náhradu nákladů za škody způsobené třetím osobám.

Limity pojistného plnění – Stavba
Pokud není dané riziko v tabulce, limitem plnění je pojistná částka. Tučně uvedené limity lze navýšit, a to až na 1/2 pojistné částky.
ZÁKLAD
Přepětí, podpětí
Krádež vloupáním, loupež

JISTOTA

JUBILEUM

30 000 Kč

50 000 Kč

30 000 - 200 000 Kč 50 000 - 300 000 Kč

Mráz
Rozbití skla
Náklady na odstranění vodovodní škody
Vandalismus

30 000 Kč

50 000 Kč

20 000 - 100 000 Kč

30 000 - 200 000 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

30 000 Kč

50 000 Kč

Atmosférické srážky

50 000 Kč

Zkrat v elektromotoru

30 000 Kč

Ztráta vody

50 000 Kč
20 000 Kč

Poškození zateplené fasády zvířaty

15 000 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

200 000 Kč

Stavební materiál, nářadí

30 000 Kč

50 000 Kč

Skleník

30 000 Kč

50 000 Kč

Poškození plotu zvěří

10 000 Kč

20 000 Kč

Vedlejší stavby

50 000 Kč

Technická porucha

30 000 Kč

Poškození vnitřního zateplení zvířaty

50 000 Kč

Porosty

100 000 Kč

Hroby

30 000 Kč

Limity pojistného plnění – Domácnost
Pokud není dané riziko v tabulce, limitem plnění je pojistná částka.
ZÁKLAD
Přepětí, podpětí
Rozbití skla
Náklady na odstranění vodovodní škody
Vandalismus

JISTOTA

JUBILEUM

30 000 Kč

100 000 Kč

20 000 - 80 000 Kč

30 000 - 150 000 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

30 000 Kč

100 000 Kč

Atmosférické srážky

50 000 Kč

Zkrat v elektromotoru

5 000 Kč

Ztráta vody

20 000 Kč

Náklady na náhradní ubytování

30 000 Kč

Loupežné přepadení

30 000 Kč

60 000 Kč

10 000 Kč

30 000 Kč

Porucha chladícího zařízení

10 000 Kč

Únik vody z akvária

10 000 Kč

Krádež kočárků a invalid. vozíků

30 000 Kč

Stavební součásti

20 000 - 40 000 Kč

Cennosti

30 000 - 100 000 Kč 50 000 - 100 000 Kč

Peníze
Domácí zvířata
Elektronika od zaměstnavatele
Nebytové prostory

20 000 - 40 000 Kč

40 000 Kč

40 000 - 100 000 Kč 60 000 - 400 000 Kč
80 000 - 250 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

40 000 - 100 000 Kč 60 000 - 250 000 Kč

Věci v autě

20 000 Kč

30 000 Kč

Věci na zahradě, dvoře

20 000 Kč

20 000 Kč

Věci na koleji

100 000 Kč

Věci odložené pod uzamčením
Věci v garáži na jiné adrese

10 000 Kč
40 000 Kč

60 000 Kč

Asistenční služby – Slavia pojišťovna a.s. ve spolupráci s Global Assistance a.s.

Asistenční linka: +420 242 452 652
T. č.: 230124/2020/24
Slavia pojišťovna a.s.
Táborská 31, 140 00 Praha 4 | Info linka: +420 255 790 111
E-mail: info@slavia-pojistovna.cz | www.slavia-pojistovna.cz

…moderní přístup k tradičním hodnotám

