Domos Kompakt – poistenie budovy,
domácnosti a zodpovednosti za škodu
Nepríjemné situácie ohrozujú váš majetok a môžu spôsobiť aj
veľké finančné straty. Nikdy neviete, čo sa môže stať,
a s poisteným bývaním tak máte zabezpečenú rýchlu pomoc
a finančnú náhradu.
Poistenie Domos Kompakt vyrieši škody vzniknuté v dôsledku
živelných udalostí, krádeží alebo vlámaní. Nahradíme aj škody,
ktoré neúmyselne spôsobia ostatní členovia vašej domácnosti
iným osobám. Uhradíme náhradné ubytovanie v prípade poistnej
udalosti.

KOMPLEXNÉ POISTENIE DOMOS
KOMPAKT
V rámci jednej poistnej zmluvy si môžete poistiť:
Budovu – dom alebo byt, alebo rekreačnú budovu.
Poistenie budovy zahŕňa všetky pevné súčasti, napr.:
– okná, dvere, podlahy, sanitu, rozvody, vstavaný nábytok
či presklené balkóny.
V rámci poistenia budovy si môžete zvoliť aj pripoistenie
záhrady a exteriérového bazéna.
Domácnosť – hnuteľné zariadenia aj s možnosťou doplnkového
poistenia cennejších vecí. Poistenie domácnosti zahŕňa napr.:
– nábytok, spotrebiče, elektroniku, oblečenie, osobné veci,
športové vybavenie, peniaze, ceniny a mnoho iných vecí,
ktoré máte doma.
V rámci poistenia domácnosti si môžete zvoliť aj pripoistenie
liečby a pohrebu domáceho zvieraťa.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vami, členmi vašej
domácnosti, domácimi zvieratami, inej osobe na jej živote,
zdraví alebo majetku, napr.:
– škody spôsobené v susednom byte/dome pri rekonštrukcii,
– poškodenie auta pádom strešnej krytiny z vášho domu,
– vytopenie susedov,
– dieťa pri bicyklovaní poškodí zaparkované auto,
– úraz okoloidúceho cyklistu, na ktorého skočil váš pes pri
venčení,
– škody spôsobené počas rekreačného športu v rámci Európy.
Poistenie uzavriete jednoducho a rýchlo vďaka profesionálnemu
poradenstvu a pomôžeme aj pri stanovení hodnoty budovy
a domácnosti. Pri vzniku škody stačí nahlásiť poistnú udalosť
telefonicky alebo cez aplikáciu a vašu poistnú udalosť odborne
a efektívne riešime: dohodneme termín obhliadky, oboznámime
vás s postupom a zoznamom požadovaných dokladov.

Na výber máte 3 rozsahy poistného krytia:
POISTNÁ OCHRANA

EXTRA

ŠTANDARD

KLASIK

Živelné udalosti (požiar, víchrica,
krupobitie, zosuv pôdy a iné)







Vodovodné škody







Krádež, odcudzenie







Rozbitie skla







Vandalizmus





Poškodenie elektromotorov





Škody spôsobené uniknutou
vodou z vodovodného zariadenia





Škody spôsobené uniknutou vodou
z akvária s objemom min. 50 litrov



Sprejerstvo



Úhrada nákladov za uniknutú
vodu pri poistnej udalosti



Škody spôsobené pretlakom
alebo zamrznutím
na vodovodných zariadeniach
pri poistení budovy



Vyplatenie sumy 300 € navyše
bez dokladovania, ak poistné
plnenie presiahne 3 000 €



Škody spôsobené na potravinách
v chladničke alebo v mrazničke
v dôsledku živelnej udalosti
alebo výpadku elektrickej energie



Škody spôsobené stavebnou
činnosťou cudzej osoby



Škody na vonkajšej fasáde/izolácii
budovy spôsobené hmyzom, divo
žijúcimi hlodavcami a vtákmi,
a lesnou zverou



Dvojnásobné limity poistného
plnenia voči odcudzeniu vybraných
vecí v domácnosti počas
vianočného a svadobného obdobia



Poistné plnenie bez spoluúčasti



Vyššie limity poistného plnenia



Rozšírené asistenčné služby



ASISTENČNÉ SLUŽBY
Súčasťou poistenia Domos Kompakt sú aj kvalitné nonstop
asistenčné služby, kedykoľvek k dispozícii na telefónnom čísle
02/4445 0050.
Asistenčné služby zabezpečia:
pracovníka technickej služby (plynára, elektrikára,
vodoinštalatéra) pri havarijnej situácii,
zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov,
právnu asistenciu.
Voľbou balíka EXTRA získate vyššie finančné plnenie v prípade
škôd, ako aj rozšírené asistenčné služby, napr.:
servis domácich spotrebičov,
IT asistencia,
upratovacie práce a dohľad nad nezabezpečenou budovou
v prípade núdzovej situácie,
preprava poisteného na miesto náhradného ubytovania.

KONTAKTY NA OHLÁSENIE POISTNEJ
UDALOSTI
Ak vám vznikla škoda, alebo ste spôsobili škodu, bez zbytočného
odkladu zavolajte na Call centrum likvidácie v pracovných dňoch
od 8.00 do 17.00 hod.:
0850 311 312,
zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.
Alebo nahláste poistnú udalosť prostredníctvom mobilnej aplikácie
ČSOB Asistent.
aplikáciu si môžete stiahnuť prostredníctvom QR kódov
ČSOB Asistent
pre Apple:

ČSOB Asistent
pre Android:

P09/18/105

Viac informácií o poistení Domos Kompakt, ako aj možnosť jeho
uzatvorenia, ponúkame:
v pobočkách ČSOB Poisťovne alebo ČSOB Banky,
na Infolinke ČSOB Poisťovne 0850 111 303,
u finančného poradcu.

www.csob.sk

0850 111 303

