PRODUKTOVÝ LIST
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Popis produktu
• Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém běžném občanském životě;
pojišťovna v případě pojistné události poskytuje náhradu škody v důsledku pojistné události

Komu je produkt určený?
• Vhodný doplněk k pojištění nemovitosti nebo domácnosti
• Klientům, kteří mají zájem o kvalitní pojištění

Jaké jsou výhody pro klienta?
• Rychlá a kvalitní likvidace pojistných událostí
• Sleva 50 % při současném sjednání pojištění domácnosti nebo nemovitosti
• Náhrada za škody způsobené pojištěným i ostatními členy jeho domácnosti
• Náhrada za škody způsobené na území ČR i celé Evropy

Parametry produktu
• Pojištění se vztahuje na:
– Škody usmrcením a škody na zdraví
– Škody na věci
– Následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk)
pokračování na další straně...

Parametry produktu (pokračování)
• Nabízíme tři varianty NORMAL, OPTIMAL a EXKLUZIV lišící se v rozsahu pojištěných rizik limitů plnění:
• Běžná občanská činnost
• Provoz domácnosti
• Rekreační sport, cyklistika
• Chov psa ( jednoho)
• Vlastnictví rodinného domu, svépomocné stavební práce
• Používáních malých plavidel
• Jezdectví
• Chov psů a dalších domácích a hospodářských zvířat
• Legální používání zbraní (kromě myslivosti)
• Výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo pro opatrování zvířat
• Přechodný pobyt na ostatním území Evropy
• Škody na pronajatých nemovitostech

NORMAL

optiMAL

exkluziv

Limity pojistného plnění
Jsou stanoveny pro každou variantu pojištění zvlášť
ŠKODA

NORMAL

OPTIMAL

Usmrcením a na zdraví, na věci a následné škodě

500 000 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

regres. zdrav. poj.

nepojištěno

nepojištěno

1 000 000 Kč

Jaké jsou podmínky pro získání?
• Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let

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

* EXKLUZIV

Poplatky za produkt
• Sjednání pojištění 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

