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Poistenie nehnuteľností, domácností vrátane poistenia zodpovednosti  
za škodu voči tretím osobám. Jedinečný produkt na trhu  
= ALL RISK KRYTIE = ALL IN ONE – všetko v jednom. 

PRODUKT JE FLEXIBILNÝ A MÔŽETE SI VYBRAŤ A KOMBINOVAŤ:
�nehnuteľnosť (dom, byt, chatu, garáž, vedľajšie stavby) až do 700.000 EUR;

domácnosť až do 300.000 EUR;

zodpovednosť za škodu (15.000, 30.000, 60.000, 120.000 EUR);

spoluúčasť (50, 150 EUR);

limity poistného krytia pre jednotlivé veci.

ALL RISKS – KRYTIE VŠETKÝCH RIZÍK!

PLUS BONUSOVÉ KRYTIA, KTORÉ SÚ 

V ZÁKLADNOM BALÍKU BEZ PRÍPLATKU:
škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi;

poistenie náhrobného kameňa alebo pomníka;

náklady na uniknutú vodu; 

veci na nezasklených balkónoch a terasách;

potraviny v chladiacich a mraziacich zariadeniach;

súčiastky motorových alebo nemotorových vozidiel;

osobné doklady;

náklady na liečenie a pohreb domácich zvierat;

náklady na ubytovanie po poistnej udalosti;

poistenie predĺženej záruky spotrebičov. 

NAVYŠE KRYJEME AJ ŠKODY PRI POISTENÍ 

ZODPOVEDNOSTI SPÔSOBENÉ:
psom alebo mačkou, ktorého majiteľ je poistený;

v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel;

z vykonávania rekreačného športu; 

z vlastníctva a používania bicykla, kolobežky a trojkolky;

v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelnej zbrane  
na súkromné účely s výnimkou poľovačky.

POMÁHAME VÁM 24 HODÍN/7 DNÍ V TÝŽDNI NA ČÍSLE 

0850 888 988 (ASISTENČNÉ SLUŽBY – ZADARMO)
odstránenie príčin havárie (inštalatér, čistenie kanalizácie, kúrenár, sklenár,  
elektrikár, kominár) = limit 130 EUR;

krátkodobé náhradné ubytovanie = 2 noci / do 435 EUR; 

transport vecí = do 435 EUR;

ochrana nezabezpečenej nehnuteľnosti = 48 hod / do 660 EUR;

doprava poisteného do náhradného ubytovania = do 80 EUR.

UZAVRETIE ZMLUVY TRVÁ IBA 5 MINÚT – šetríme váš čas a tým aj vaše peniaze.

SME MODERNÁ POISŤOVŇA A SPRÁVAME SA EKOLOGICKY:
poistnú zmluvu uzavrieme online aj cez mobil bez papiera;

bez zbytočnej administratívy;

návrh Zmluvy vám príde online do mailu;

poistné stačí uhradiť do 15 dní od začiatku poistenia  
a aj počas týchto 15 dní ste už poistený.


