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 Poistenie bytových domov vrátane poistenia zodpovednosti 
za škodu. Jedinečný produkt na trhu 
= ALL RISK KRYTIE a ALL IN ONE – všetky predmety poistenia 
v jednej zmluve min. na základný limit plnenia.

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU
360° KRYTIE – komplexná ponuka všetkých druhov poistenia pre klienta v základnej 
ponuke, čo minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.

„ALL RISKS“ krytie v poistení majetku aj zodpovednosti za škodu – ide o poistný princíp 
krytia všetkých rizík okrem vylúčených, čo tiež minimalizuje problémy pri likvidácii 
poistnej udalosti.

NÁKLADY NA KÚPU bytu v danej lokalite, nie len náklady na výstavbu  bytového domu

LIMIT PLNENIA V CENE POISTENIA – Doplnkové predmety poistenia a Asistenčné 
služby sú v cene základného poistného s limitom plnenia 2 000 eur v cene základného 
poistného.

AUTOMATICKÁ OBNOVA limitov – hlavné a doplnkové predmety poistenia môžu byť 
poistené na limit poistného plnenia podľa voľby klienta, ktorý sa automaticky obnovuje 
po každej poistnej udalosti bez nároku na doplatok poistného.

TOLERANCIA PODPOISTENIA – je až do výšky 20% z poistnej sumy.

FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu nad dohodnutú 
výšku franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť t.z. poistenie je 
dojednané BEZ SPOLUÚČASTI klienta na škode.

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne ELEKTRONICKY a vznik poistenia je 
ZAPLATENÍM poistného. Poistná zmluva vrátané všeobecných poistných a ostatných 
zmluvných podmienok je v elektronickej podobe zasielaná klientovi emailom. 
Zmluvu už nie je potrebné fyzicky podpisovať.

360º POISTNÉ KRYTIE PONÚKA POISTENIE:
všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v jednej zmluve

spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v jednej zmluve

vedľajších stavieb bytového domu

stavebných súčastí a príslušenstva stavby pre riziko „Vandalizmus vonkajší“

technologickej časti stavby (stroje, elektronika) pre skupinu rizík All Risks

skla pre skupinu rizík All Risks

nákladov na odpratanie zvyškov

nákladov na odstránenie nepoškodených častí (demontáž/remontáž)

nákladov za únik vody alebo iného média

nákladov na náhradné ubytovanie po poistnej udalosti

strata zisku prenajímateľa z prenájmu bytu v prípade poistnej udalosti

náklady na opravu alebo technické zhodnotenie častí stavby (stavebné práce)

zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám tretím alebo povereným

zodpovednosti za škodu spôsobenú iným vlastníkom bytov  
a nebytových priestorov (krížová zodpovednosť za škodu)

zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prevádzky domácnosti

zodpovednosti za škodu spôsobenú spoločenstvom vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov (SVB)
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