PRÍKLAD 1

ZOZNAM KRAJSKÝCH POBOČIEK:
150 m²

Koľko stojí poistenie rodinného domu – nehnuteľnosť aj
domácnosť v základnom balíku?
Poistná suma

140-tisíc eur

Rozloha

150 m²

Za poistenie nehnuteľnosti
a domácnosti klient ročne
zaplatí

134,25 eura

BRATISLAVA
Štefánikova 17, 811 05
tel.: 02/48 21 05 44
fax: 02/48 21 05 70
e-mail: ba@kpas.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Horná 25, 974 01
tel.: 048/41 53 954
fax: 048/41 26 317
e-mail: bb@kpas.sk

NITRA
Farská 9, 949 01
tel.: 037/651 58 81-2
fax 037/651 58 80
e-mail: nr@kpas.sk

ŽILINA
J. Milca 6, 010 01
tel.: 041/56 24 133
041/56 25 610
fax: 041/56 25 377
e-mail: za@kpas.sk

TRENČÍN
Palackého 11, 911 01
tel.: 032/74 31 165
032/74 42 013
032/74 33 068
fax: 032/74 42 022
e-mail: tn@kpas.sk

PREŠOV
Levočská 1, 080 01
tel.: 051/77 21 620
fax: 051/77 21 393
e-mail: po@kpas.sk

KOŠICE
Hlavná 62, 040 01
tel.: 055/68 22 551
055/68 22 552
fax: 055/68 22 505
e-mail: ke@kpas.sk

PRODOMO
www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

KRAJSKÉ KANCELÁRIE SIETE KONTINUITA:

PRÍKLAD 2

BRATISLAVA
Štefánikova 17, 811 05
tel.: 02/53 63 12 24
02/53 63 12 26
1

2

3

70 m²

Koľko stojí poistenie 3–izbového bytu a domácnosti
v základnom balíku?
Poistná suma

50-tisíc eur

Rozloha

70 m²

Za poistenie nehnuteľnosti
a domácnosti klient ročne
zaplatí

54,95 eura

NOVÉ ZÁMKY
M. R. Štefánika 45,
940 01
tel.: 035/64 20 961
fax: 035/64 20 961
TRENČÍN
Palackého 11, 911 01
tel.: 032/64 01 723

ZVOLEN
Dukelských hrdinov 18,
960 01
tel.: 045/53 70 003
fax: 045/53 70 003

U
POISTENIE MAJETK

PREŠOV
Levočská 1, 080 01
tel.: 051/79 42 260
fax: 051/79 42 260

ŽILINA
J. Milca 6, 010 01
tel.: 041/56 23 291
fax: 041/56 23 291
KOŠICE
Hlavná 62, 040 01
tel.: 055/68 22 561
fax: 055/68 22 564

Pre všetko, na čom záleží

VŠETKO PRE VÁŠ DOMOV

POISTENIE
NEHNUTEĽNOSTI
A DOMÁCNOSTI
• Chráňte svoj majetok
• Ako jediná poisťovňa preplatíme škodu spôsobenú
POVODŇOU už v základnom balíku!
Strecha nad hlavou patrí k najhodnotnejším veciam, ktoré si
dokážeme kúpiť. Aspoň pre väčšinu bežných smrteľníkov.
Sme ochotní sa kvôli nej zadlžiť na niekoľko desiatok rokov.
A práve preto by sme mali myslieť aj na jej bezpečnosť.
S prírodou, náhodnými, či smolnými situáciami sa bojovať nedá.
Ale vysporiadať sa s dôsledkami jednoducho a rýchlo môžete,
ak si zvolíte toho správneho partnera. Poistenie nehnuteľnosti
a domácnosti od KOMUNÁLNEJ poisťovne.

ČO OBSAHUJE ZÁKLADNÝ BALÍK POISTENIA
NEHNUTEĽNOSTI A DOMÁCNOSTI

UTEĽNOSTI
1. POISTENIE NEHN

Predmetom základného poistenia sú budovy a stavby na bývanie
a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Ochrana
sa vzťahuje na:

hlavnú budovu - byt, rodinný dom, alebo chalupu

vedľajšiu stavbu, ktorá sa nachádza na jednom pozemku spolu
s hlavnou budovou, dreváreň, kôlňa, práčovňa, záhradný domček

garáže

ploty a ohradové múry

stavebný materiál určený k údržbe alebo rekonštrukcii budovy

S poistením budovy sú automaticky kryté aj stavebné súčasti
a príslušenstvo budov.
Stavebné súčasti budov sú všetko, čo k budove podľa povahy
patrí a nemôže byt oddelené, napríklad okná, dvere, priečky,
obklady, sanita (umývadlo, vaňa, sprchový kút, toaleta, pisoár
armatúry…), elektroinštalácia, rozvody plynové alebo vodovodné,
zabudovaná klimatizácia, vzduchotechnika, podlahy, maľby stien,
tapety, a podobne.
Príslušenstvo budovy sú veci, ktoré sú vlastníctvom majiteľa
nehnuteľnosti a sú určené na trvalé užívanie s budovou,
napríklad drevené obklady stien, antény, elektronická
zabezpečovacia signalizácia umiestnená v budove alebo
na budove, kamerový systém, elektronická protipožiarna
signalizácia, kotol, prietokový ohrievač, slnečné kolektory na
budove, antény, sporák, vstavaný nábytok, kuchynská linka,
spotrebiče zabudované do kuchynskej linky, a podobne.

MÁCNOSTI

2. POISTENIE DO

Predmetom poistenia domácnosti je:

zariadenie domácnosti, napríklad: nábytok, koberce, obrazy,
odevy, obuv, prádlo, peniaze, veci umeleckej, historickej alebo
zberateľskej hodnoty, stroje, prístroje, bicykle, detské kočíky,
invalidné vozíky, zásoby paliva, domáce dielne, autosúčiastky,
materiál slúžiaci výhradne na údržbu vlastnej domácnosti (napr.
farby, laky), ako aj stavebné súčasti domácnosti (napr. maľovky,
tapety, parkety, obklady)

elektromotory v domácich spotrebičoch

zodpovednosť príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú
inému

Ochrana (nehnuteľnosti aj domácnosti) sa vzťahuje na
škody, ktoré spôsobí:
- požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie
lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pád stromov,
stožiarov a iných predmetov
- povodeň alebo záplava
- víchrica alebo krupobitie
- zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie
alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, a ak je poistenou
vecou budova, tiež ťarcha snehu alebo námrazy
- kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení, z hasiacich
zariadení, poškodenie alebo zničenie prívodného potrubia
vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia
či telies vykurovacích alebo solárnych systémov, alebo
samočinných hasiacich zariadení, poškodenie alebo
zničenie kotlov vykurovacích systémov, armatúr
a zariadení pripojených na potrubie
- náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna pri
prelete nadzvukového lietadla
- dažde
- vandalizmus, krádež, lúpež
- zodpovednosť za škodu

