ROZSAH KRYTIA A LIMITY POISTNÉHO PLNENIA DOMOS KOMPAKT
– POISTENIE BUDOVY, DOMÁCNOSTI A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Tento dokument obsahuje základné informácie súvisiace s dojednávaným poistením.
Kompletná informácia je obsiahnutá vo Všeobecných poistných podmienkach – Domos Kompakt
– 2021 (ďalej aj "VPP") a ustanoveniach poistnej zmluvy.

Rozsah poistného krytia pre trvalo obývanú budovu
Riziká

Klasik

Štandard

Extra

Živelné udalosti

x

x

x

Vodovodné škody

x

x

x

Spätné vystúpenie kvapalín z kanalizácie pri povodni a záplave

x

x

x

Odcudzenie

x

x

x

Rozbitie skla

x

x

x

Skrat/prepätie elektromotorov

x

x

Vandalizmus (okrem sprejerstva)

x

x

Sprejerstvo

x

Spätné vystúpenie kvapalín z kanalizácie inak ako pri povodni
a záplave

x

Náklady na uniknutú vodu pri poistnej udalosti alebo
havarijnej situácii

x

Únik vody z akvária, pretlak kvapaliny/pary, zamrznutie vody
v/na vodovodných zariadeniach

x

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

x

Škody spôsobené stavebnou činnosťou cudzej osoby

x

Špeciálne benefity
Naviac vyplatená čiastka – náklady na ekologické
zvýhodnenie živelnou udalosťou značne poškodenej
a zničenej budovy

Klasik

Štandard

Extra

x

x

x

x

x

Náklady na ubytovanie do 6 mesiacov, ak je po poistnej
udalosti hlavná budova neobývateľná
Naviac vyplatená čiastka 300 EUR pri poistnom plnení
vyššom ako 3 000 EUR

x

Nulová spoluúčasť

x
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Rozsah poistného krytia pre trvalo obývanú domácnosť
Poistené riziká

Klasik

Štandard

Extra

Živelné udalosti

x

x

x

Spätné vystúpenie kvapalín z kanalizácie pri povodni a záplave

x

x

x

Odcudzenie

x

x

x

Rozbitie skla

x

x

x

Skrat/prepätie elektromotorov

x

x

Vandalizmus

x

x

Spätné vystúpenie kvapalín z kanalizácie inak ako pri
povodni a záplave

x

Náklady na uniknutú vodu pri poistnej udalosti alebo
havarijnej situácii

x

Únik vody z akvária, škody na potravinách v chladničke v
dôsledku výpadku el. energie

x

Poistené veci

Klasik

Štandard

Extra

Cennosti

x

x

x

Športové potreby

x

x

x

Elektronika

x

x

x

Stavebné súčasti

x

x

x

Ostatné veci, okrem nábytku, ktoré nemajú limity

x

x

x

Peniaze

x

x

Drobné domáce zvieratá

x

x

Malé mechanizmy

x

x

Elektromotory

x
x

x
x

Veci poisteného ako SZČO, slúžiace na podnikateľské účely

x

x

Náhrobný pomník

x

x

Klasik

Štandard

Extra

Veci v práčovni, sušiarni, kočikárni, bicyklárni

x

x

x

Veci v príslušenstve bytu/domu, rekreač. budovy, vedľajších
budovách, v garáži

x

x

x

x

x

Štandard

Extra

x

x

Cudzie veci, vrátane vecí zamestnávateľa zverených do užívania

Poistené veci podľa priestorov ich umiestnenia

Veci na voľnom priestranstve
Špeciálne benefity

Klasik

Náklady na ubytovanie do 6 mesiacov, ak je po poistnej
udalosti hlavná budova neobývateľná
Dvojnásobný limit na odcudzenie počas vianočného a
svadobného obdobia

x

Navyše vyplatená čiastka 300 EUR pri poistnom plnení
vyššom ako 3 000 EUR

x

Nulová spoluúčasť

x
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Rozsah asistenčných služieb
Asistenčné služby

Klasik

Štandard

Extra

Doprava, práca a náklady na materiál pracovníka
technickej služby pri havarijnej situácii

150 EUR

150 EUR

300 EUR

Doprava, práca a náklady na materiál zámočníka pri
zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov

150 EUR

150 EUR

300 EUR

Telefonická právna asistencia

100 EUR

100 EUR

100 EUR

- právne zastúpenie, analýzy podkladov a pod.

400 EUR

400 EUR

800 EUR

- znalectvo a mediácia

100 EUR

100 EUR

100 EUR

- úhrada správnych a súdnych poplatkov

50 EUR

50 EUR

50 EUR

- zorganizovanie začatia súdneho konania

x

x

x

200 EUR

200 EUR

200 EUR

Právna asistencia

Cykloasistencia
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania
v prípade núdzovej situácie

100 EUR

Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania
v prípade núdzovej situácie

50 EUR

Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade núdzovej
situácie

1x denne,
max. 4 dni
po sebe

Upratovacie práce v prípade núdzovej situácie

50 EUR

Servis domácich spotrebičov – elektrospotrebiče

200 EUR

Servis domácich spotrebičov – zdroje tepla

400 EUR

Informačný poradca

x

IT asistencia

x

Dezinsekcia, deratizácia – organizovanie

x
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ROZSAH KRYTIA A LIMITY POISTNÉHO PLNENIA DOMOS KOMPAKT
– POISTENIE BUDOVY, DOMÁCNOSTI A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Limity poistného plnenia – pri poistení trvalo obývanej budovy
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu a všetky poistné udalosti, ku ktorým došlo v jednom
poistnom období, najviac do výšky:
Riziko

Poistená vec/kryté náklady

Rozsah poistného krytia
Klasik

Štandard

Extra

Trvalo obývaná budova
Živelná udalosť*
– podľa VPP, časť B, čl. 3,
bod I.
Vodovodné škody
– podľa VPP, časť B, čl. 3,
bod I.I.1., písm. s)

100 %
poistnej
sumy

100 %
poistnej
sumy

100 %
poistnej
sumy

Náklady podľa čl. 3,
bod I.I.1., písm. s.1

300 EUR

750 EUR

1 500 EUR

Náklady podľa čl. 3,
bod I.I.1., písm. s.2

100 EUR

200 EUR

300 EUR

Spätné vystúpenie
kvapaliny okrem
povodne/záplavy
Náklady na odstránenie škôd
– podľa VPP, časť B, čl. 3
v bode I. 2., písm. d)
Náklady za uniknutú
vodu – podľa VPP, časť B, Náklady za uniknutú vodu
čl. 3 bod I. 2
Stavebný materiál**
a) na voľnom priestranstve
alebo priľahlom pozemku
Odcudzenie a škody
na skle
b) vo vnútri poistenej budovy
– podľa VPP, časť B, čl. 3, alebo v uzamknutom priestore
body II. a IV.
Stavebné súčasti a malé
mechanizmy
Stavebný materiál**
a) na voľnom priestranstve
alebo priľahlom pozemku
b) vo vnútri poistenej budovy
Vandalizmus – podľa VPP, alebo v uzamknutom priestore
časť B, čl. 3 bod III.
Stavebné súčasti
a malé mechanizmy
Sprejerstvo***

nepoistené nepoistené

500 EUR

nepoistené nepoistené

500 EUR

150 EUR

300 EUR

600 EUR

500 EUR

2 000 EUR

4 000 EUR

100 %
poistnej
sumy

100 %
poistnej
sumy

100 %
poistnej
sumy

nepoistené

300 EUR

600 EUR

nepoistené 1 000 EUR

2 000 EUR

100 %
100 %
poistnej
poistnej
sumy
sumy
nepoistené nepoistené 700 EUR***
nepoistené
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ROZSAH KRYTIA A LIMITY POISTNÉHO PLNENIA DOMOS KOMPAKT
– POISTENIE BUDOVY, DOMÁCNOSTI A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Poistená vec/
kryté náklady

Riziko

Skrat a prepätie elektromotora –
podľa VPP, časť B, čl. 3 bod V.
Poškodenie alebo zničenie fasády/
izolácie budovy – podľa VPP, časť B, čl. 3
v bode VI.
Škody spôsobené stavebnou činnosťou
cudzej osoby – podľa VPP, časť B, čl. 3
v bode VII.

Náklady na
odstránenie
škôd
Náklady na
odstránenie
škôd
Náklady na
odstránenie
škôd

Rozsah poistného krytia
Klasik
Štandard
Extra
Trvalo obývaná budova
nepoistené

200 EUR

400 EUR

nepoistené nepoistené 1 000 EUR
nepoistené nepoistené 2 000 EUR

Okrem: vodovodné škody, náklady na uniknutú vodu, spätné vystúpenie kvapalín okrem povodne/záplavy,
nepriamy úder blesku, prepätie, atmosférické zrážky.
**
Počas doby výstavby, rekonštrukcie alebo vykonávania opravy a údržby budovy.
*** 1. poistná udalosť v jednom poistnom období.

*

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období
do nasledovných limitov poistného plnenia, ak poistná udalosť vznikla v dôsledku nasledujúcich rizík:
Limit poistného plnenia pre rozsah poistného krytia

Riziko

Klasik

Štandard

Extra

Nepriamy úder blesku

1 000 EUR

2 000 EUR

3 000 EUR

Prepätie

1 000 EUR*

2 000 EUR*

3 000 EUR*

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Atmosférické zrážky
Ekologické zvýhodnenie značne
poškodenej/zničenej budovy po
živelnej poistnej udalosti

5%
5%
5%
(max.10 000 EUR) (max.10 000 EUR) (max.10 000 EUR)

* Limit neplatí pre elektromotory.

Limity poistného plnenia – pri poistení trvalo obývanej domácnosti
1. Pre jednotlivé rozsahy poistného krytia platia pre nižšie uvedené skupiny vecí nasledovné limity
poistného plnenia za jednu poistnú udalosť:
Rozsah poistného krytia
Klasik
Poistené veci

Štandard

Extra

Trvalo obývaná budova
Limit poistného plnenia (max. suma plnenia alebo %
z poistnej sumy)

Peniaze

nepoistené

200 EUR

400 EUR

Peniaze v trezore

nepoistené

500 EUR

1 000 EUR

250 EUR

500 EUR

1 000 EUR

Drobné domáce zvieratá

nepoistené

400 EUR

800 EUR

Malé mechanizmy

nepoistené

10 %

15 %

Športové potreby (vrátane bicyklov)

10 %

25 %

50 %

Elektronické a optické prístroje

10 %

20 %

30 %

nepoistené

5%

10 %

Cennosti

Cudzia vec, vrátane vecí
zamestnávateľa zverených do
užívania
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ROZSAH KRYTIA A LIMITY POISTNÉHO PLNENIA DOMOS KOMPAKT
– POISTENIE BUDOVY, DOMÁCNOSTI A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Rozsah poistného krytia
Štandard

Klasik
Poistené veci

Extra

Trvalo obývaná budova
Limit poistného plnenia (max. suma plnenia alebo %
z poistnej sumy)

Stavebné súčasti

5%

5%

10 %

nepoistené

400 EUR

800 EUR

nepoistené

200 EUR*

400 EUR*

Náklady za uniknutú vodu

nepoistené

nepoistené

500 EUR

Náhrobný pomník

nepoistené

1 500 EUR

3 000 EUR

5%

10 %

15 %

Veci poisteného ako SZČO,
slúžiace na podnikateľské účely
Elektromotory (skrat a prepätie)

Ostatné veci okrem bežného nábytku,
ktoré nemajú limity – za jednu vec
*

Max. 2 poistné udalosti za jedno poistné obdobie.

2. Ak poistná udalosť vznikla na veciach umiestnených v nasledujúcich priestoroch v mieste
poistenia, platia pre jednotlivé rozsahy poistného krytia nasledovné limity poistného plnenia za
jednu poistnú udalosť:
Rozsah poistného krytia
Klasik
Poistené veci

Štandard

Extra

Trvalo obývaná budova
Limit poistného plnenia (max. suma plnenia alebo %
z poistnej sumy)

Veci v kočikárni, práčovni, sušiarni
a bicyklárni
Veci na voľnom priestranstve
Veci nachádzajúce sa v príslušenstve
bytu, rodinného domu, rekreačnej
budovy, vo vedľajších budovách
a v garáži*
*

100 EUR

200 EUR

500 EUR

nepoistené

5%

10 %

5%

10 %

20 %

Limit sa nevzťahuje na garáž poistenú ako hlavnú budovu.

3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období
do nasledovných limitov poistného plnenia, ak poistná udalosť vznikla v dôsledku nasledujúcich rizík:
Riziko

Limit poistného plnenia pre rozsah poistného krytia
Klasik

Štandard

Extra

Nepriamy úder blesku

1 000 EUR

2 000 EUR

3 000 EUR

Prepätie

1 000 EUR*

2 000 EUR*

3 000 EUR*

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Atmosférické zrážky
* Limit neplatí pre elektromotory.
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