
MŮJDOMOV

3 BALÍČKY 
POJIŠTĚNÍ 
MAJETKU.
1 SNADNÁ 
VOLBA.



KOMFORT – základní balíček pro ty, kterým stačí ochrana 
proti přírodním živlům a pojištění odpovědnosti.

EXTRA – hodí se, pokud chcete mít majetek lépe chráněný 
proti náhodným jevům, které většinou nezpůsobují lidé.

MAX – široká ochrana majetku a odpovědnosti, 
včetně pojištění krádeže či zkratu elektrozařízení.

3 BALÍČKY PODLE
TOHO, JAKÝ ROZSAH 
POJIŠTĚNÍ
POŽADUJETE

KOMFORT EXTRA MAX U TRVALE OBÝVANÝCH OBJEKTŮ VÁM POMŮŽEME V TĚCHTO PŘÍPADECH

ZÁKLAD
Pomůžeme Vám se škodami způsobenými požárem, výbuchem, úderem blesku, 
pádem letadla, pádem předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla, náhlým 
sesuvem půdy nebo rázovou vlnou.

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI Pomůžeme Vám se škodami způsobenými vichřicí, krupobitím, povodní, záplavou, 
atmosférickými srážkami a dále i tíhou a tlakem sněhu.

ASISTENCE
Zajistíme Vám pomoc při havarijním stavu a při zabouchnutí klíčů, při nenadálém 
výskytu hlodavců či obtížného hmyzu, při poruše domácího elektrospotřebiče a dále 
Vám poskytneme právní poradenství. 

ODPOVĚDNOST

Uhradíme újmu vzniklou z běžné činnosti vč. svépomocného provádění drobných 
stavebních prací na objektu pojištěném touto smlouvou, z vedení domácnosti, 
provozování rekreačního sportu, chovu zvířat, používání malých plavidel, výkonu 
vlastnictví budovy – pokud jste vlastníkem pojištěného objektu – anebo uhradíme 
škody vzniklé na pronajaté budově – pokud jste nájemcem objektu, ve kterém se 
nachází Vaše pojištěná domácnost. Dále uhradíme tzv. regres zdravotní pojišťovně 
(náklady vynaložené na léčení) nebo poskytnuté dávky nemocenského pojištění.

DALŠÍ NÁKLADY

Uhradíme náklady (které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí) na vysušení nebo 
vyčištění pojištěné stavby a náklady na náhradní ubytování.  
(D) Uhradíme výměnu zámku vstupních dveří, zablokování výběru z platební karty, 
uskladnění věcí po škodě.

VODOVODNÍ ŠKODY
Pomůžeme Vám se škodami způsobenými vodou z vodovodního zařízení, 
vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na vodovodním zařízení, chybou 
sprinklerového hasicího zařízení, (B) ztrátou vody, (D) vodou z akvária.

SKLA Pomůžeme Vám se škodami způsobenými rozbitím skla z nepojištěné příčiny.

KRÁDEŽ

Pomůžeme Vám při škodě způsobené krádeží vloupáním, loupeží, (B) prostou 
krádeží stavebního materiálu, (D) loupežným přepadením, prostou krádeží 
dětského kočárku nebo invalidního vozíku a uhradíme náklady na výjezd 
bezpečnostní agentury.

VANDALISMUS
Pomůžeme Vám se škodami způsobenými vandalismem, (B) poškozením plotu zvěří, 
poškozením vnitřního zateplení destruktivní činností hlodavců nebo kunovitých šelem 
nebo poškozením fasády destruktivní činností zvířat či hmyzu.

ELEKTRO Pomůžeme Vám při škodě přepětím, podpětím, zkratem, (D) poruchou chladicího 
zařízení.

KE KAŽDÉMU Z BALÍČKŮ SI NAVÍC MŮŽETE POJISTIT ZEMĚTŘESENÍ
(D) pojištění domácnosti; (B) pojištění budovy.
Podrobný popis naleznete v Podmínkách pojištění MůjDomov.
Rozsah pojistného krytí pro přechodně obývané objekty je uveden v Podmínkách pojištění MůjDomov na www.allianz.cz.
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Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971,
zaps. u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815

S MĚSÍČNÍ 
PLATBOU 
ROZUMNĚ

S MOBILNÍ 
APLIKACÍ 
PŘEHLEDNĚ

Každý platí za telefon i elektřinu měsíčně. 
Zvolte stejný způsob placení i pro pojištění 
majetku.

Zapomeňte na vše, co jste slyšeli o nepřehled-
ném pojištění. Od tohoto okamžiku máte vše 
potřebné vždy při ruce.
– Přehled všech Vašich pojištění a spoření
– Aktuální stav řešení pojistné události
– Stav naspořených peněz k dnešnímu dni
– Rychlý kontakt na asistenční služby


