
INFORMAČNÍ 
LIST UNIQA pojišťovna, a.s. 

Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 488 125 125

  
Pojištění domácnosti 
Top Standard 

EU
 2

18
0/

3/
E

Co je pojištěno
Celý obsah (zařízení) bytu využívaný k osobním účelům vč. věcí užívaných na základě nájemní smlouvy (např. kuchyňská linka, sporák, vestavěný ná-
bytek), stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu, náklady na jejich opravu, celkové zasklení obytného prostoru, prosklené části nábytku, 
sklokeramické varné desky. Pojištění se vztahuje i na drobná domácí a hospodářská zvířata. Na pozemku se pojištění vztahuje např. na zahradní nábytek, 
dětské herní prvky, oděvy a prádlo. Připojištěním je možné sjednat obsah v chladícím zařízen, garáž na jiné adrese či náhrobky a hrobové příslušenství.

Co není pojištěno
Například věci nájemníků, obchodní zboží, věci používané k provozování živnosti, motorová vozidla, letadla, motorové a elektrické lodě, součásti 
staveb patřící k rodinnému domu a další viz. článek 1 pojistných podmínek UCZ/BSt/14. 

Kde pojištění platí
• V bytě na pozemku, který je v pojistce specifikován jako místo pojištění.
• V nebytových prostorách - na půdě, ve sklepě a v jiné místnosti budovy, v níž je pojištěný byt, a také ve vedlejších budovách a stavbách v místě 

pojištění, pokud jsou tyto prostory užívány a uzamykatelné pouze pojištěným, s výjimkou cenností, audio a výpočetní techniky, starožitností, 
pravých koberců a kožichů.

• Mimo pojištěný byt na jiném místě v Evropě. Pojistné plnění je však vymezeno limity uvedenými v článku 2 pojistných podmínek. Toto pojištění 
mimo byt neplatí v dalších místech bydliště pojištěného a pro škody vzniklé prostou krádeží vyjma pojízdných židlí pro nemocné a kočárky.

Pojištěná nebezpečí
Požár, přímý úder blesku, 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, krádež vloupáním, loupežné 
přepadení a vandalismus. Pojištění lze sjednat i pro škody způsobené vodou z akvária.

Nepojištěno
Jsou to například škody způsobené spodní vodou, houbami, plísní a škody vlivem pohybu skal nebo zeminy vyvolaného lidskou činností nebo odstřelů. 
Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

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

Limity pojistného plnění 
Vybraná pojistná nebezpečí jsou v základním pojištění limitována výší pojistného plnění. 

Přehled základních limitů 

   škody způsobené vodou z vodovodního či odpadního potrubí   50.000 Kč
   krádež souboru domácnosti vč. vandalismu     20% z pojistné částky
   - z toho za elektronické a optické přístroje a nosiče dat    70.000 Kč
   krádež z nebytových prostor (limit dle způsobu zabezpečení)   30.000 Kč / 20% z pojistné částky
   krádež cenností z uzamčeného nábytku     40.000 Kč
   krádež cenností volně ložených      4.000 Kč
   škody na zvířatech a potřebách k jejich chovu     12.000 Kč
   náklady na výměnu zámku       5.000 Kč

Možnost připojištění 

   škody způsobené atmosférickými srážkami     20.000 Kč
   škody nepřímým úderem blesku (indukcí nebo napěťovou špičkou)    35.000 Kč
   rozbití skel způsobené jakoukoliv událostí     10.000 Kč

Odpovědnost 
Základní pojištění automaticky zahrnuje i pojištění odpovědnosti občanů - výše základního limitu pojistného plnění je 500.000,- Kč. 

Na co se pojištění odpovědnosti vztahuje  
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěných osob uhradit škodu, resp. újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, která je způsobena při aktivitách  
v běžném občanském životě na území Evropy (např. dojde-li ke zranění někoho při jízdě na kole, shodí-li dítě v obchodě zboží, neúmyslně vytopíte byt 
pod Vámi apod.). Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pojistných podmínkách UCZ/BSt/14.

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.

Jak se stanoví pojistná částka
Pojistná částka se stanoví podle počtu metrů čtverečních vnitřní plochy bytu.

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.


