Premiové
bytové domy

Poistenie bytových domov vrátane poistenia zodpovednosti
za škodu. Jedinečný produkt na trhu
= ALL RISK KRYTIE = ALL IN ONE – všetko v jednom
v záujme predchádzať zamietaniu nárokov na plnenie.

PRODUKT JE FLEXIBILNÝ A KRYJE ŠKODY NA BYTOVÝCH DOMOCH KOMPLEXNE:
náklady na kúpu bytu v danej lokalite, nie len náklady na jeho výstavbu
doplnkové predmety poistenia do limitu 2000 Eur v základnej cene poistenia
zodpovednosť za škodu voči tretím osobám do výšky limitu zvoleného klientom samostatne
pre škody voči tretím osobám, škody voči iným vlastníkom a škody z prevádzky domácnosti
limit plnenia sa automaticky obnovuje po poistnej udalosti
likviduje sa každá škoda nad dohodnutú sumu - franšízu, pričom spoluúčasť je 0 €
tolerancia podpoistenia je až do výšky 20% z poistnej sumy
rovnaký prístup k stanoveniu ceny poistenia pre skupinové aj individuálne poistenie bytových domov

ALL RISKS – KRYTIE VŠETKÝCH RIZÍK!
PLUS BONUSOVÉ KRYTIA, KTORÉ SÚ V ZÁKLADNOM BALÍKU BEZ PRÍPLATKU:
náraz alebo zrútenia lietajúceho telesa bez posádky, nielen s posádkou
mráz, nielen rizikom krupobitie a tiaž snehu
vnútorný vandalizmus, nielen vonkajší
voda z akvária, bazéna, vane alebo nádrže, zvýšenie hladiny podzemnej vody
náraz motorového vozidla vedeného poisteným
nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie a skrat v elektromotor
náhradné ubytovanie, výpadok zisku z prenájmu

NA TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY KRYJEME AJ:
chyby konštrukcie, projektu, vadu materiálu alebo prevedenia
vnútorné alebo skryté vady materiálu, chybu, nešikovnosť
nedostatočnú zručnosť alebo nedbalosť obsluhy
zlyhanie meracích, riadiacich, regulačných alebo bezpečnostných zariadení

PRI POISTENÍ ZODPOVEDNOSTI NAVYŠE KRYJEME AJ ŠKODY:
spôsobené iným vlastníkom (krížová zodpovednosť za škodu)
z prevádzky domácnosti v mieste poistenia
v prípade SVB z výkonu správy vrátane čistej finančnej škody

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

www.premium-ic.sk l Call centrum: 0850 888 988

