PRODUKTOVÝ LIST
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI
Popis produktu
• Pojištění nemovitosti slouží k ochraně před nahodilými událostmi; pojišťovna v případě pojistné
události poskytuje náhradu škody v důsledku pojistné události
• Vinkulace pojistného plnění je podmínkou banky pro čerpání hypotečního úvěru

Komu je produkt určený?
• Individuálním klientům, kteří žádají o hypoteční úvěr
• Individuálním klientům, kteří mají zájem o kvalitní zajištění své nemovitosti

Jaké jsou výhody pro klienta?
• Bonus za bezeškodní průběh až 30 % (převod i od jiných pojišťoven), 5 % ročně po dobu 6 let
• Asistenční služby zdarma non-stop 365 dní v roce do výše až 8 000 Kč ročně
• Při škodě vám vyplatíme tolik, abyste si mohli dům či byt opravit nebo pořídit ve stejné kvalitě
• Slevy za spoluúčast, propojištěnost, rozestavěnou nemovitost ad.
• Vedlejší stavby (garáž, plot) pojištěny automaticky bez navýšení pojistného

Parametry produktu
• Pojistit lze tyto nemovitosti: rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt. Pojistit lze
i nemovitost ve výstavbě
• Vinkulaci pojistného plnění lze sjednat s pojistnou smlouvou
pokračování na další straně...

Parametry produktu (pokračování)
• Nabízíme dvě varianty OPTIMAL a EXKLUZIV lišící se v rozsahu pojištěných rizik:
• Požár
• Výbuch
• Úder blesku
• Pád letadla
• Vichřice, krupobití
• Voda z vodovodního zařízení
• Krádež vloupáním, loupež (včetně vandalismu v příčinné souvislosti)
• Imploze
• Povodeň, záplava
• Sesun hornin, zemin, lavin
• Tíha sněhu
• Pád stromu, stožárů a jiných předmětů
• Náraz vozidla
• Mráz (na vodovodu a topném systému)
• Zemětřesení
• Rozbití skla (nepojištěným nebezpečím)
• Rázová vlna nadzvukových letadel
• Znečištění kouřem
• Vystoupnutí vody z kanalizace
• Přepětí (úder blesku, napěťová špička)
• Vandalismus
• Zkrat v elektomotorech
• Náhrada za ztrátu vody
• Podpětí
• Poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci
• Atmosférické srážky
• Náhradní ubytování
• Chybná funkce sprinkleru

Jaké jsou podmínky pro získání?
• Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let
• Nemovitost se nachází na území ČR

Jaké doklady je potřeba doložit?
• Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad

optiMAL
exkluziv

Poplatky za produkt
• Sjednání pojištění i případné vinkulace pojistného plnění je zdarma. Klient platí pojistné dle zvolené
frekvence: ročně, pololetně nebo čvrtletně
• Pojistné je placeno na účet Allianz pojišťovny: 2102490994/2700, variabilním symbolem je číslo
smlouvy

Kde lze produkt získat?
• Na všech pobočkách UniCredit Bank

