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Co je pojištěno
Rodinné a rekreační domy (i ve stavbě), byty v osobním vlastnictví včetně podílu na společných částech. Automaticky jsou spolupojištěny všechny 
vedlejší budovy na pozemku s plochou do 35 m2, ploty, zdi, study, septiky apod. Pojištění vedlejších budov nad 35 m2 a ostatních staveb (jako např. 
bazény, zpevněné plochy, solární a fotovoltaické zařízení) je nutné v návrhu sjednat.

Co není pojištěno
Objekty určené ke stržení, vedlejší budovy bez pevných základů, obytné vozy, kryty bazénů z plachet či folií a fóliovníky. Konkrétní podmínky jsou 
uvedeny v pojistných podmínkách UCZ/N/14. 

Kde pojištění platí
Na pozemku, který je uveden jako místo pojištění

Pojištěná nebezpečí
Požár, úder blesku (přímý i nepřímý úder), výbuch, zřícení vzdušných nebo vesmírných těles, vichřice, krupobití, tíha a sesuv sněhu, zřícení skal, pád 
kamenů, stromů a stožárů, sesuv půdy, povodně, záplavy, zemětřesení, voda z vodovodního a kanalizačních potrubí, náraz vozidla, škody na zateplení 
fasád, škody nástřikem barev, škody způsobené atmosférickými srážkami, ztráta vody, škody na elektromotorech, škody přepětím, krádež vloupáním, 
odcizení vnějších stavebních součástí vč. vandalismu a rozbití skel.

Nepojištěno
Jsou to například škody způsobené spodní vodou, houbami, plísní a škody vzniklé vlivem pohybu skal nebo zeminy vyvolaného lidskou činností nebo 
odstřelů. 

Konkrétní podmínky a úplný výčet výluk jsou uvedeny v pojistných podmínkách UCZ/N/14. 

Limity pojistného plnění 
Vybraná pojistná nebezpečí jsou v základním pojištění limitována výší pojistného plnění, většinou s možností navýšení limitu formou připojištění. 

Přehled základních limitů 
   škody způsobené atmosférickými srážkami 20 000 Kč
   škody nepřímým úderem blesku (indukcí nebo napěťovou špičkou)  10 000 Kč
   škody na elektromotorech 6 000 Kč
   krádež vloupáním, loupežné přepadení a vandalismus 200 000 Kč
   odcizení vnějších stavebních součástí budovy 10 000 Kč
   škody na fasádách způsobené nástřikem barev 10 000 Kč
   škody způsobené ztrátou vody 50 000 Kč
   rozbití skel způsobené jakoukoliv událostí 10 000 Kč
   škody na fasádách způsobené hmyzem, ptactvem a hlodavci 50 000 Kč

Možnost připojištění 
   škody způsobené atmosférickými srážkami 150 000 Kč
   škody nepřímým úderem blesku (indukcí nebo napěťovou špičkou)  100 000 Kč
   škody na elektromotorech 30 000 Kč
   krádež vloupáním, loupežné přepadení a vandalismus 200 000 Kč
   odcizení vnějších stavebních součástí budovy 150 000 Kč
   škody na fasádách způsobené nástřikem barev 20 000 Kč
   rozbití skel způsobené jakoukoliv událostí 100 000 Kč
   škody na fasádách způsobené hmyzem, ptactvem a hlodavci 50 000 Kč

Odpovědnost 
Základní pojištění automaticky zahrnuje i pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku.

Na co se pojištění odpovědnosti vztahuje  
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného uhradit škodu, resp. újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, která je způsobena v souvislosti s vlast-
nictvím budovy a pozemku, které jsou předmětem pojištění. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pojistných podmínkách UCZ/N/14.

Jak se stanoví pojistná částka 
Pojistná částka se stanoví podle počtu metrů čtverečních vnitřní plochy domu, bytu nebo vedlejší stavby, se zohledněním jednotlivých typů podlaží  
a jejich provedení.

Asistence
Pojištění obsahuje asistenční služby v rozsahu zajištění odborníka v případě havárie nebo technické závady (instalatér, plynař, elektrikář, sklenář, 
pokrývač) v rozsahu max. 90 minut času stráveného opravou a max. 5.000Kč nákladů na materiál. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pojistných 
podmínkách DPP ASIST/14.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky 
pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.

Platnost od 1.1.2014.


