Příklad pojištění - universální, ( pozor neobsahuje odlišnosti toho, kterého domu !!!!)

Pro jeden typový dům T03B
Riziko
Požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení tělesa
Vichřice, kroupy, sesuv půdy, vodovodní škody apod.
Povodeň, záplava
Odcizení a vandalismus
Pojištění zkratu a přepětí
Pojištění technické závady (výtahy atd.)
Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
pojištění poškození pláště budovy živočichy
náklady vzniklé při ztrátě vody (např. vodné a stočné)
náklady na odstranění závad vodovodních škod
vniknutí atmosférických srážek - zatečení do budovy
sklo all risks
úmyslné poškození staveb znečištěním nebo zbarvením
pojištění movitých věcí s výjimkou peněz
pojištění movitých věcí jimiž jsou peníze
pojištění nákladů za náhradní ubytování
odpovědnost členů výboru SV a představenstva BD

rizika

ČSOB pojišťovna

Pro společné části domu po revitalizaci
Doplňující informace
v případě nutnosti odstranění škod často nebývá
čas pro hledání nejlevnější firmy
lze doplnit dle lokality a doporučení

25 000 000 Kč
5 000 000 Kč
0 Kč
100 000 Kč
20 000 Kč
0 Kč
lze doplnit, dle typu a stáří výtahu
10 000 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
např otvory po datlech, , holubech, psech apod.
50 000 Kč
jedná se zhruba o 625 m3
10 000 Kč na 1 pojistnou událost na opravy prasklého potrubí, škoda samotná je řešena výše
50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
činnost sprayerů - úhrada škody max 1x ročně
100 000 Kč
např. kancelářský nábytek, apod.
10 000 Kč
hotovost v pokladně
30 000 Kč za každý byt
v případě neobyvatelnosti bytu vlivem škodní události
1 000 000 Kč
za škodu zůsobenou činností představenstva - výboru

Roční pojistné cca

13 017 Kč

spoluúčast pojistníka

1 000 Kč

Vždy je třeba počítat s částkami na pořízení nového zařízení !!!
Pokud přepětím, zkratem odejde anténí systém za 60 tis, pojistné plnění 20 tis., pomůže pouze částečně.
a pokud zbylé finance na odstranění zůstatku škody nemáte, zůstane zařízení nefukční, tudíž
pojištění vlastně nepomůže a ušetřených např. 1000,-Kč ročně se může pořádně prodražit.
Pokud má někdo obavy z práci na internetu např. s internetovým bankovnictvím, nebo nakupuje přes internet
můře si individuálně na svou osobu a své náklady připojistit internetová rizika za cca 1.000.-Kč ročně

Bližší informace a sjednání pojištění
v kanceláři: RYTMUS - reality, spol. s r . o.
Jan Skýba - podřízený pojišťovací
zprostředkovatel reg. č. 082499PPZ

