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Pojištění majetku 
a odpovědnosti občanů 
Domov VARIANT
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Produkt Domov VARIANT může zahrnovat:          

• pojištění budov - tj. rodinných domů, bytů, družstevních bytů, rekreačních chat a chalup,     
• pojištění domácnosti - tj. souboru movitých věcí, které tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo uspokojování potřeb pojištěného 

a spolupojištěných osob,          
• pojištění odpovědnosti za škodu či újmu, kterou pojištěný způsobí provozem domácnosti nebo svou činností v běžném občanském životě 

(včetně držení drobných domácích zvířat) nebo která vyplývá z vlastnictví budovy.       
               

Základní - hlavní budova:  
- rodinný dům   
- rekreační chata a chalupa 
- byt   
- družstevní byt  
  

Volitelné - vedlejší stavby:    
- garáž - bazén   
- dílna - studna, vrt
- hospodářská budova - zahradní architektura
- čistírna odpadních vod - skleník   
- zásobník plynu - jiná stavba  
- oplocení - součást stavby  
- komunikace    

Důležité informace:   
-  asistenční služby zdarma nonstop 488 125 125 
- odcizení a vandalismus vždy nahlaste policii 
-  nezapomínejte nafotit úpravy a schovávejte si doklady 
 o rekonstrukci   
-  nezapomínejte na pravidelné kontroly komínů,  

plynových přípojek a zařízení   
-  zvolte si valorizaci, aby nedošlo k podpojištění 
 

Skupinové nebezpečí  Požár
Živel
Katastrofy
Voda
Odcizení
Ostatní 

požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř
vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromů a stožárů, sesuv půdy, atmosférické srážky 
povodeň, záplava, sněhová lavina, zával, zemětřesení, výbuch sopky    
vodovodní škoda, mráz, ztráta vody       
krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus     
náraz vozidla, rozbití skla a sanitárního zařízení, přepětí, podpětí, poškození fasády živočichy, 
technická porucha, poškození plotu zvěří 

Živel   
Voda   
Voda   
Odcizení   

Odcizení   
Odcizení   
Odcizení   
Ostatní  
Ostatní  
Ostatní 
Ostatní 

Ostatní  

atmosférické srážky
náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení   
ztráta vody      
graffiti (vandalismus)     
stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště (mimo odcizení)  
stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště, součásti stavby (v budově)  
stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště, součásti stavby (na pozemku) 
součásti stavby (překonání pevného ukotvení)     
sklo a sanitární zařízení (all risk)     
zkrat, přepětí  a podpětí
poškození fasády živočichy
technická porucha       
náklady na náhradní ubytování      
vedlejší stavby neuvedené v pojistné smlouvě 

poškození plotu zvěří   

20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč

5 % z pojistné
částky,  max.

100 000 Kč
10 000 Kč

Skupinové  Pojistná nebezpečí a předměty pojištění                                         Limit pojistného  
nebezpečí                             plnění

Limity pojistného plnění 

Vždy v nových cenách. I sto let starý dům, který je udržován a v dobrém technickém stavu, je pojištěn na novou cenu.

Základní:  
Zařízení domácnosti 
a osobní věci: 
- v rodinném domě  
- v bytovém domě 
  

Místa pojištění: 
- byt   
- příslušenství bytu (např. sklep) 
- společné prostory (např. kolárna)  
- mimo domov (místo určené k odkládání) 
- věci při sobě  
- zavazadlový prostor auta  
- místo, kam se stěhujeme 

Důležité informace:  
-  asistenční služby zdarma nonstop 488 125 125
-  odcizení a vandalismus vždy nahlaste policii
-  nezapomínejte nafotit nové věci a schovávejte 

si doklady o koupi   
-  zvolte si valorizaci, aby nedošlo k podpojištění
 

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI:  Co je pojištěno - předměty pojištění

Skupinové nebezpečí Požár
Živel
Katastrofy
Voda
Odcizení
Ostatní 

požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř
vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromů a stožárů, sesuv půdy, atmosférické srážky 
povodeň, záplava, sněhová lavina, zával, zemětřesení, výbuch sopky   
vodovodní škoda, mráz, ztráta vody      
krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus    
náraz vozidla, rozbití skla a sanitárního zařízení, přepětí, podpětí, porucha chladícího zařízení, 
únik vody z akvária  

POJIŠTĚNÍ BUDOVY:  Co je pojištěno - předměty pojištění 

Proti čemu se lze pojistit - pojistná nebezpečí

Výše plnění

Proti čemu se lze pojistit - pojistná nebezpečí



Skupinové  Pojistná nebezpečí a předměty pojištění                Limit pojistného   
nebezpečí                                            plnění

Živel   
Voda   
Voda   
Ostatní 
Ostatní  
Ostatní 

Odcizení   

stavební součásti
věci v rámci příslušenství domácnosti      
domácí a drobné zvířectvo       
atmosférické srážky        
náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení     
ztráta vody        
sklo a sanitární zařízení (all risk)      
sklokeramická deska        
zkrat, přepětí  a podpětí       
náklady na náhradní ubytování       
cennosti vyjma peněz   
věci zvláštní hodnoty  
peníze v hotovosti
věci při sobě

30 % pojistné částky
20 % pojistné částky

5 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč

20 % pojistné částky
20 % pojistné částky
                  20 000 Kč
 10 000 Kč

Limity pojistného plnění 

Upozornění: Kromě uvedených limitů platí zároveň další limity plnění pro případ krádeže vloupáním podle stupně zabezpečení. 

Vždy v nových cenách s výjímkou těchto případů:   - věci zvláštní hodnoty a cennosti – obvyklá cena
      - elektrotechnika, sportovní potřeby, stroje a nářadí starší 5 let – časová cena  
      - oblečení a obuv starší 3 let – časová cena     
               
     

Z pojištění vzniká právo na úhradu:           
- újmy vzniklé jinému při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy na živém zvířeti)      
- škody vzniklé jiné osobě poškozením nebo zničením věci          
- jiné škody vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci  (následná finanční škoda)    
- nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči (hrazené služby) ve prospěch třetí osoby a regresní náhrady orgánu 
  nemocenského pojištění            
- škody způsobené jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením nebo zničením věci (finanční škoda) - sublimit plnění 100 000 Kč  

Proti čemu se lze pojistit - pojistná nebezpečí

- odpovědnost z vlastnictví, nájmu nebo správy budovy a pozemku        
- odpovědnost stavebníka z provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí      
- odpovědnost z činnosti v běžném občanském životě (zejména při vedení domácnosti)      
- odpovědnost z držení drobných domácích zvířat, případně z jejich příležitostného opatrování        

             5 000 000 Kč           

Výše plnění

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI:                       Územní platnost:    Evropa

Lze sjednat tyto limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění podle místa uložení pojištěných věcí        

Pojištěné věci
 

Byt
 

Příslušenství bytu
(např. sklep)
 

Společné prostory       
(např. kolárna)
 

Mimo domov 
(místo určené 
k odkládání - Evropa)

Věci při sobě
(Evropa)  
 
 

Zavazadlový prostor 
auta (Evropa)

Zařízení domácnosti a osobní věci   
 
Cennosti     

Věci zvláštní hodnoty    
 
Peníze     

Jízdní kolo (nespecifikované)   
  
Dětský kočárek (nespecifikovaný) 
 

pojistná částka  
  
20 % pojistné částky   
  
20 % pojistné částky   
  
20 000 Kč   
 
plná hodnota  
  
plná hodnota   
 

20% pojistné částky

                –    
 
                –    
 
                –    
 
20 % pojistné částky    
 
20 % pojistné částky 

             –  
 
             –   
 
             –   
 
             –   
  
   10 000 Kč  
  
   10 000 Kč      

10 000 Kč  
  
         –   
  
         –   
  
         –   
          
5 000 Kč  
  
5 000 Kč  

10 000 Kč  
  
10 000 Kč  
  
10 000 Kč  
  
10 000 Kč  
  
10 000 Kč  
  
10 000 Kč  

   20 000 Kč  
  
          –   
  
          –   
  
          –   
  
   20 000 Kč  
  
   20 000 Kč 

Místo uložení
 

Asistenční služby                            telefonní číslo  488 125 125  (24 hodin denně / 7 dní v týdnu)

Bezplatné asistenční služby - Domov VARIANT            Finanční limit                   Obsah služby  

Havarijní situace      
- instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář, pokrývač 

Deratizace, desinsekce

Zámečník 

Oprava spotřebičů

Telefonická právní asistence    
Právní asistence s finančním plněním

Vzdálená IT asistence    
Telefonická asistence pro technologická zařízení  
Obnova dat    

5 000 Kč
 

5 000 Kč 

2 000 Kč

3 000 Kč

bez limitu
10 000 Kč

bez limitu
bez limitu
10 000 Kč 
 

Práce, doprava řemeslníka a drobný materiál    
      

Práce, doprava dodavatele a nezbytný materiál

Práce, doprava zámečníka a drobný materiál (základní FAB, 2 klíče) 
       
Práce, doprava technika a drobný materiál   
       
60 min / pojistná událost     
Náklady spojené s řešením sporu s min. hodnotou 5 000 Kč  
       
60 min / pojistná událost, max. 2 konzultace / pojistný rok, max. 2 zařízení 
60 min / pojistná událost, max. 2 konzultace /  pojistný rok  
Práce, doprava, max. 2 konzultace / pojistný rok   
     


