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POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI A DOMÁCNOSTI – PRODOMO

SPOĽAHLIVÉ A VÝHODNÉ POISTENIE
DOMU A BYTU
Ochráňte svoj rodinný dom, byt či zariadenie pred neočakávanými rizikami, aby ste mohli pokojne spávať. Zahoďte za hlavu starosti
z vykradnutia, požiaru, vytopenia alebo iného poškodenia vašej domácnosti.
Radi vám pomôžeme v nečakaných situáciách, a vy sa môžete opäť naplno venovať tomu, čo vás baví a živí.
KOMUNÁLNA poisťovňa vám ponúka produkt ProDomo, ktorý zabezpečí optimálnu a cenovo dostupnú ochranu vášho bývania
pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikami.

VÝHODY PRODUKTU:









MÁTE NA VÝBER RÔZNE TYPY PRIPOISTENÍ NAVYŠE:

jednoduché dojednávanie bez potreby podpisu na zmluve,
rýchle uzavretie zmluvy,
balíkové poistenie, ktoré kryje viacero rizík a predmetov
poistenia,
automatické krytie vybraných predmetov poistenia,
všetko potrebné na jednej zmluve (nehnuteľnosť,
jeho zariadenie a aj zodpovednosť za škodu),
pri poistení hlavnej budovy automaticky zdarma poistenie
vedľajších budov a ostatných stavieb,
čím komplexnejšie poistenie si dojednáte, tým výhodnejšie
podmienky poistenia získate,
prehľadnosť, transparentnosť a zrozumiteľnosť a mnohé
ďalšie.

NOSTI

UTEĽ
POISTENIE NEHN

pripoistenie zodpovednosti za škodu,
pripoistenie skratu elektromotorov,
pripoistenie lomu skla,
pripoistenie stavebného materiálu, stavebných
mechanizmov a stavebného náradia,
pripoistenie automatickej práčky, sušičky bielizne
a umývačky riadu,
pripoistenie predĺženej záruky vybraných domácich
elektrospotrebičov,
pripoistenie bicykla a elektrobicykla,
pripoistenie potravín v chladiarenských zariadeniach,
pripoistenie záchrany dát,
pripoistenie zodpovednosti nájomcu,
pripoistenie náhrobného pomníka,
pripoistenie asistenčných služieb.

Predmetom poistenia sú budovy určené na bývanie, rodinné domy, byty, rekreačné domy a chaty, garáže, záhradné domčeky a iné.
Spolu s poistenou nehnuteľnosťou sú kryté:
 stavebné súčasti: všetko, čo podľa povahy patrí k budove
a nemôže byť oddelené, napr.: okná, priečky, dvere, obklady,
sanita, elektroinštalácia, plynové i vodovodné rozvody,
zabudovaná klimatizácia, vzduchotechnika, podlahy, tapety,
maľby stien, omietky...

 príslušenstvo budov: veci určené na trvalé užívanie
s budovou, ktoré sú vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti,
napr.: drevené obklady stien, antény, elektronická
zabezpečovacia signalizácia, kamerový systém, elektronická
protipožiarna signalizácia, kotol, prietokový ohrievač, slnečné
kolektory na budove, antény, sporák, vstavaný nábytok,
kuchynská linka, spotrebiče zabudované do kuchynskej linky...

VYBRAŤ SI MÔŽETE Z 3 BALÍKOV POISTENIA NEHNUTEĽNOSTI
Obsah poistenia

ŽIVEL

združený živel
atmosférické zrážky
nepriamy úder blesku
krádež
lúpež
vandalizmus
poistenie vedľajších budov a stavieb
stavebný materiál
stavebné mechanizmy a stavebné náradie
zodpovednosť za škodu
lom skla
škody spôsobené zvieraťom
sprejerstvo
búrlivý vietor
spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia
asistenčné služby
skrat elektromotorov
Balík zahŕňa dané poistenie		

Balík nezahŕňa dané poistenie

OPTIMUM

EXCELENT

CNOSTI
POISTENIE DOMÁ
Domácnosť je súhrn vecí a zariadení, ktoré nie sú pevne spojené s nehnuteľnosťou, teda zariadenie ako napr. nábytok, koberce,
obrazy, odevy, obuv, knihy, riad, hrnce, poháre, predmety umeleckej, historickej, zberateľskej hodnoty, stroje, športové potreby, zásoby
paliva, autosúčiastky, materiál na údržbu domácnosti (farby, laky), stavebné súčasti domácnosti (maľovky, tapety, parkety, obklady), sklo,
ale aj elektrospotrebiče - práčka, umývačka riadu či sušička bielizne.

Poistenie nehnuteľnosti bez poistenia domácnosti
a naopak neposkytuje dostatočnú ochranu a vystavovali
by ste sa riziku, že v prípade škody budete musieť opravy
hradiť z vlastných prostriedkov.

PRÍKLAD:
Požiar v obývačke spôsobí škodu na stenách, podlahe
a poškodené sú aj konferenčný stolík, vitrína a televízor.
Z poistenia nehnuteľnosti vám poisťovňa preplatí škody
na stenách a podlahe a z poistenia domácnosti získate
kompenzáciu za konferenčný stolík, vitrínu a televízor.

VYBRAŤ SI MÔŽETE Z 2 BALÍKOV POISTENIA DOMÁCNOSTI
Obsah poistenia

OPTIMUM

združený živel
atmosférické zrážky
krádež
lúpež
vandalizmus
zodpovednosť za škodu
skrat elektromotorov
škody spôsobené zvieraťom
nepriamy úder blesku
lom skla
sprejerstvo
búrlivý vietor
spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia
predĺžená záruka vybraných domácich elektrospotrebičov
prechodné bývanie
asistenčné služby
Balík zahŕňa dané poistenie		

Balík nezahŕňa dané poistenie

EXCELENT

BY

Ž
ASISTENČNÉ SLU

Vďaka asistenčným službám vám pomôžeme pri odstraňovaní
škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.
TECHNICKÁ HAVÁRIA
pomoc odborníka pre stav núdze (inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár,
zámočník, pokrývač, kominár, opravár klimatizácií a kanalizácií)
upratovacie práce po poistnej udalosti
odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti alebo nehnuteľnosti po poistnej
udalosti *
vyčistenie a vysušenie domácnosti alebo nehnuteľnosti po poistnej udalosti *

NEOBÝVATEĽNOSŤ BYTU ASISTOVANEJ DOMÁCNOSTI
krátkodobé náhradné ubytovanie (hotel atď.)
preprava oprávnených osôb do miesta náhradného ubytovania a späť do bytu
poistenej domácnosti
prevoz a uskladnenie zariadenia
upratovacie práce pre zaistenie dočasného užívania bytu asistovanej domácnosti
stráženie nezabezpečeného bytu asistovanej domácnosti
odstránenie a odvoz sutiny z bytu asistovanej domácnosti po poistnej udalosti *
vyčistenie a vysušenie bytu asistovanej domácnosti po poistnej udalosti *

náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti *

VÝSKYT NEŽIADÚCEHO HMYZU ALEBO HLODAVCOV
ZABLOKOVANIE DVERÍ
zámočník, odblokovanie dverí pre stav núdze

dezinsekcia (roj včiel, ôs a pod.) *
deratizácia *

* službu organizuje poisťovňa

Prostredníctvom Global Assistance Slovakia, nášho zmluvného partnera v poskytovaní asistenčných služieb, pomôžeme pri technickej
havárii, pri zablokovaní dverí či neobývateľnosti bytu/domu.
Dohodneme návštevu odborníkov, ako sú inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár či pokrývač. Zorganizujeme dopravu spojenú
s opravou poškodeného skla, ale aj odstránenie a odvoz zvyškov a škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.
Nonstop asistenčná linka
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IVEL?

Ž
ČO JE ZDRUŽENÝ

Združený živel je poškodenie alebo zničenie poistenej veci niektorou z nasledovných udalostí: požiar, výbuch, priamy úder blesku, pád
lietadla, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy a zrútenie skál, lavína, výbuch
sopky, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk, kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení.

Dôvodom, prečo si poistiť svoju nehnuteľnosť
a domácnosť, sa venujeme aj v sérií našich podcastov
Zodpovedne za seba.
Pochádzate z generácie Z a riešite otázku samostatného
bývania? Aj keď možno ešte nežijete „vo vlastnom“,
zodpovednosť nesiete aj za zariadenie v prenajatom byte či
na internátnej izbe. Rovnako potrebujete chrániť aj vlastné veci,
ktoré ste si so sebou priniesli na dočasnú adresu.
Čo pokryje poistenie rodičovskej domácnosti a na čo je dobré mať
uzatvorené poistenie zodpovednosti nájomcu?
Odpovede na tieto otázky sa dozviete na našom webe
www.kpas.sk v sekcii Podcasty.

Dugová Silvia
regionálny obchodný zástupca
Komunálna poisťovňa, Partizánska 17/A
907 01 Myjava
telefón 0907 632 323
email: dugovas@kpas.sk
Kontakt na poistného poradcu

