
POJIŠTĚNÍ MAJETKU 
A ODPOVĚDNOSTI

ALLIANZ 
DOMOV
VYBUDUJ SI 
DOKONALÝ 
SVĚT
Přehledně
s mobilní
aplikací



1. 1+KK NEBO 5+1 S TERASOU? COKOLIV.
Bydlíte v malém či velkém bytě, domě nebo na chalupě? 
Allianz DOMOV se přizpůsobí. Nezapomene ani na 
samostatnou garáž nebo vedlejší stavby na pozemku.

2. POJISTKA „NA BLBOST“? SOUČÁST POJIŠTĚNÍ. 
Vaše chyby půjdou na náš účet. Ať již v běžném životě, 
tak i u škod způsobených v práci.

3. VĚCI DOMA I JINDE? POJISTÍME. 
Pojistíme nejen věci doma, ale i věci odložené v šatně, 
v čekárně u lékaře nebo v divadle. Myslíme i na věci 
v autě či na zahradě.

4. PŘEDPLÁCET SI POJIŠTĚNÍ? NESMYSL. 
Plaťte pojištění tak, jak je normální. I ostatní služby 
platíte měsíčně: vodu, elektřinu, plyn, nájemné nebo 
splátku hypotéky.

5. ROK 2018? S KLIENTSKÝM PORTÁLEM TO JDE LÉPE. 
Všechny Vaše smlouvy a korespondenci od Allianz 
naleznete ve svém klientském portálu moje.allianz.cz 
a nově jsou k dispozici i ve Vašem telefonu.

Budujte. Vylepšujte. 
Rekonstruujte. Jsme tu 
pro ty, kteří chtějí mít 
svůj domov dokonalý.



Rizika jsou logicky seskupena tak, že si sami 
vybíráte pouze tu skupinu, kterou potřebujete. 
Každá skupina má svou jasnou cenu.

100%
100% POJIŠTĚNÍ NA MÍRU

Velká hrozba

Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, 
pád předmětů (např. větví), vichřice, krupobití, 
zemětřesení, náraz vozidla, sesuv, rázová vlna 
způsobená letadly.

Velká voda Povodeň, záplava.

Vodovodní hrozba
Voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody 
z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, 
ztráta vody, voda z akvária.

Zloději

Krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá 
krádež stavebního materiálu, loupežné přepadení, 
prostá krádež kočárků a invalidního vozíku, 
kompenzace výjezdu bezpečnostní agentury.

Déšť a sníh Atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu.

Elektro Přepětí/zkrat, podpětí, porucha chladicího zařízení.

Rozbité sklo Rozbití skla z nepojištěné příčiny.

Poškození zvířetem
Poškození plotu zvěří, poškození fasády, poškození 
vnitřního zateplení hlodavcem či kunou.

Speciální pojištění
VIP garance, ztráta nájemného, strojní pojištění, 
náklady na uskladnění věcí po škodě.

Odpovědnost
Vytopení sousedů, Váš pes někoho pokouše, 
způsobíte škodu svému zaměstnavateli.

Asistenční služby 
Home Assistance

Odvrácení stavu nouze, deratizace a dezinsekce, 
servis elektrospotřebičů, IT asistence, asistence 
pro cyklistu.

Pojištění právní 
ochrany

Právní poradenství (telefonicky i e-mailem), 
spory z vlastnického práva k domu, sousedské 
spory, spory s dodavateli energií.

VÝBĚR RIZIK JE NA VÁS



Spojte se s naším poradcem pro bezplatnou konzultaci
ohledně nastavení optimálního pojištění.

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971,
zaps. u MS v Praze, sp. zn. B 1815

 ASISTENČNÍ SLUŽBY

 Volejte +420 241 170 000
 2 zásahy za rok, limit za 1 zásah až 4 000 Kč

– Pomůžeme v různých situacích, ať už si 
 zabouchnete dveře od bytu, nebo praskne 
 vodovodní potrubí a vytopí Vás.

– Pošleme k Vám domů specialistu, který při 
 výskytu hlodavců nebo obtížného hmyzu 
 provede deratizaci a dezinsekci.

– Dokážeme vyřešit Vaše problémy s PC 
 přes vzdálený přístup nebo po telefonu.

– Postaráme se o Vás i při nehodě na 
 cyklistickém výletě. Odvezeme Vaše 
 kolo do nejbližší opravny.

 PRÁVNÍ OCHRANA

– Máte nárok na neomezený počet právních 
 rad během roku po telefonu nebo e-mailu.

– Dokážeme posoudit situace 
 a zajistíme uplatnění nároku na 
 odškodnění u odpovědné osoby.

– V případě potřeby zajistíme zpracování 
 znaleckého posudku a pověříme advokáta, 
 který se ujme Vašeho právního zastoupení.

ASISTENČNÍ SLUŽBY
A PRÁVNÍ OCHRANA
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