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Pojištění staveb BASIC

Co je pojištěno
Rodinné a rekreační domy (i ve stavbě), byty v osobním vlastnictví včetně podílu na společných částech, ploty, zdi, studny, septiky. Pojištění vedlejších
budov a staveb je nutné v návrhu sjednat.
Co není pojištěno
Objekty určené ke stržení, vedlejší budovy bez pevných základů, obytné vozy, kryty bazénů z plachet či folií, fóliovníky, plodiny a porosty, okrasné
a umělecké předměty na pozemku. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pojistných podmínkách UCZ/NB/14.
Kde pojištění platí
Na pozemku, který je v pojistce uveden jako místo pojištění
Pojištěná nebezpečí
Požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz letících předmětů, vichřice, tíha a sesuv sněhu, zřícením skal, pádem stromů a stožárů, sesuvem půdy,
povodně, záplavy, zemětřesení, voda z vodovodního a kanalizačního potrubí, krádež vloupáním a loupež, vandalismus, náraz vozidla.
Nepojištěno
Jsou to například škody způsobené nepřímým úderem blesku, spodní vodou, houbami, plísní a škody vlivem pohybu skal nebo zeminy vyvolaného
lidskou činností nebo odstřelů.
Konkrétní podmínky a úplný výčet výluk jsou uvedeny v pojistných podmínkách UCZ/NB/14.
Limity pojistného plnění
Vybraná pojistná nebezpečí jsou v základním pojištění limitována výší pojistného plnění.
Přehled základních limitů
škody na vnitřních stavebních součástech krádeží vloupáním,
loupeží nebo vandalismem						

15 000 Kč

škody vodou z vodovodního potrubí					

15 000 Kč

škody zemětřesením, lavinou, povodní, záplavou, závalem			
15 % sjednané pojistné částky (spoluúčast
								minimálně 1% z pojistného plnění, min. 10.000 Kč)
škody na technologickém zařízení v podzemním podlaží			

20 % sjednané pojistné částky pro budovu

Připojištění
K majetkovému pojištění lze sjednat pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku.
Na co se pojištění odpovědnosti vztahuje
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného uhradit škodu, resp. újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, která je způsobena v souvislosti s vlastnictvím budovy a pozemku, které jsou předmětem pojištění. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pojistných podmínkách UCZ/NB/14.
Jak se stanoví pojistná částka
Pojistná částka má odpovídat hodnotě budovy či bytové jednotky. Pojistnou částku stanovuje pojištěný. Je-li pojistná částka v době pojistné události
nižší než hodnota budovy či bytové jednotky, poskytne pojistitel plnění ve výši odpovídající poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě.
Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky
pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.
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