Pojištění domácností
občanů
pojištění se vztahuje na:
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

soubor věcí tvořících zařízení (vybavení) trvale obydlené i rekreační
domácnosti a sloužících jejímu provozu,
věci ve vlastnictví pojištěného a členů jeho domácnosti,
domácí zvířata patřící členům domácnosti,
stavební součásti bytu = věci pevně spojené s bytem (etážové topení, boilery,
zařízení koupelen, vodovodní baterie, vestavěný nábytek, obklady stěn a
stropů, lepené podlahové krytiny, malby stěn, tapety) a stavební součásti
vedlejších místností bytu = prostor stavebně přiléhajících k bytu (hala,
komora, koupelna, záchod, lodžie a balkón).
věci uložené v příslušenství bytu = (komora, sklep, sklepní kóje).
možno pojistit skleníky, zastřešení bazénů, solární a fotovoltaické panely

rozsah pojištění (sdružené nebezpečí):
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

požár, výbuch, přímý úder blesku do předmětu pojištění, náraz nebo zřícení
letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
vichřice, krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, pokud k němu
nedošlo vlivem lidské činnosti, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu nebo
stožáru, náraz silničního dopravního prostředku, voda nebo topné médium
vytékající z poškozeného potrubí,
povodeň nebo záplava (do 5.000,-Kč na každou pojištěnou stavbu) – možno
připojistit na částku až do výše ½ hodnoty pojištěné stavby,
jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.
roční pojistné činí u trvale obydlené domácnosti 1,8 násobek hodnoty
pojištěné domácnosti vyjádřený v tisících,
roční pojistné u rekreační domácnosti je to 2,16 násobek hodnoty pojištěné
rekreační domácnosti vyjádřený v tisících, a počítá se na jednu místnost:
jednoduchá cena místnosti

70 tis. Kč

standardní cena místnosti

120 tis. Kč

nadstandardní cena místnosti 200 tis. Kč
Ø

pojištěné věcí podléhají amortizací (počítá se s jejich stárnutím),

Ø

možnost volby ze třech druhů domácností podle horní hranice plnění jedné
pojistné události:

Typ pojištění:

A

B

C

Cennosti:

20 000 Kč

40 000 Kč

80 000 Kč

Peníze v hotovosti:

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

Výběr vkladu:

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

Stavební součásti:

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

Domácí zvířata:

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Elektronika:

20 000 Kč

40 000 Kč

80 000 Kč

Ostatní věci:

dle pojistné částky

dle pojistné částky

dle pojistné částky

Ø

u pojištění domácností je možný následující rozsah spoluúčasti:
0% min. 0,-Kč
0% min. 2 tis. Kč
10% min. 5 tis. Kč

Výhody:
Ø

Ø

členové SDH mají u toto druhu pojištění nárok na
= každý 5-tý rok neplatí roční pojistné!!!

20% slevu

8% sjednaného pojistného (získatelské provize) jde na účet příslušného SDH,
(pouze v roce sjednání pojistné smlouvy)

