Pomůžeme Vám

Allianz
majetkové
pojištění

+420 241 170 000

Součástí našeho pojištění jsou asistenční služby, které můžete využít
v nejrůznějších situacích. U nás máte dva zásahy za rok zdarma.
Příklady zásahů

… abyste mohli
v klidu spát

Oprava kotle
Zasklení rozbitého okna
Oprava odpadu nebo přívodu vody v kuchyni
Otevření zabouchnutých dveří
Deratizace hmyzu nebo hlodavců v domě
Oprava rozbité kliky u okna
Oprava bojleru
Oprava prasklé hadičky u WC
Oprava ucpaného odpadu

Pojištění odpovědnosti
Pomůžeme Vám snáze vybruslit ze situací, když vodou z pračky
vytopíte sousedy nebo když Vaše děti rozbijí okno sousedů.
Vztahuje se i na méně obvyklé situace, když Váš kůň vběhne
do vozovky a způsobí autonehodu nebo když pes uteče
k sousedům a poraní jejich dítě.

U Allianz majetkového pojištění zkrátka nepřijdete
nikdy zkrátka. A to už stojí za úvahu!
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S vámi od A do Z

Majetkové pojištění pro to,
co je Vám doma drahé

Poskytujeme také asistenční služby
ZDARMA. Podívejte se, jaké!

Zvolte si variantu podle toho, jak moc se případných rizik
bojíte. Většina z nich je u nás bez spoluúčasti. Pojistíme
jak trvale, tak rekreačně obývanou domácnost a budovu.

Pojištění budovy

Pojištění domácnosti

Benefity pojištění budovy
•	
Plníme v nových cenách. V případě
dílčí škody na starší budově
od nás dostanete peníze na zbrusu
novou, potřebnou část.
Jen u nás

Požár, výbuch, pád letadla
Úder blesku, vichřice, krupobití
Voda z vodovodního zařízení

•	
Pojišťujeme i nezabezpečený
materiál. Naše pojištění se týká
i materiálu volně ležícího
na pozemku (palety cihel nebo
kupy písku).

Krádež vloupáním, loupež
Imploze (např. náhlé vyrovnání podtlaku u TV)
Loupežné přepadení

•	
Je-li budova ve výstavbě,
platíte jen poloviční pojistné
po dobu až 5 let.
Jen u nás

Povodeň, záplava, sesuv,
zemětřesení, tíha sněhu, mráz
Pád předmětů (např. pád větví)
Náraz vozidla
Rozbití skla

Benefity pojištění domácnosti

Rázová vlna nadzvukových letadel

•	
Pojišťujeme i majetek ve vzdálené
garáži. S námi se tak nemusíte
strachovat o věci v uzamčené
garáži stojící mimo Váš pozemek.

Znečištění kouřem, voda z kanalizace
Přepětí, podpětí

(např. poškození spotřebičů při úderu blesku)

•	
Máte doma hodně elektroniky?
Nemusíte se bát, že při odcizení
bude plnění omezeno limitem
tak, jako je tomu klasicky na trhu.
U nás plníme do výše odcizené věci.

Vandalismus

(není třeba hlásit na policii)

Atmosférické srážky
Chybná funkce sprinkleru

•	
Plníme v nových cenách. Budete si
moci koupit nový spotřebič, přestože
ten zničený byl už starý.
Exkluziv

Zkrat v elektromotorech
Ztráta vody

(finanční ztráta při odtečení vody)

•	
Pojištění věcí uvnitř zamčeného
vozu kdekoliv v ČR (kola, elektronika,
optika, kočárky).
Exkluziv

Poškození zateplené fasády
Ztráta nájemného
Voda z akvária
Porucha chladicího zařízení
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