
Jedna výhoda za druhou
•   Uhradíme průvanem rozbité okno i umyvadlo rozbité 

těžkou voňavkou.

•   Unikající voda z prasklé vodovodní trubky není 
problém – ztrátu uhradíme.

•   Postaráme se o omítku poškozenou ptactvem  
i plot poničený divokým prasetem.

•   Pojistíme jakoukoliv škodu tepelného čerpadla, 
plynového i elektrického kotle.

•   Pojištění se vztahuje i na kabelku odcizenou  
z Vašeho auta.

•   Jízdní kolo, kočárek a zdravotnickou pomůcku  
pojišťujeme po celé ČR.

•   Věci osobní potřeby jsou pojištěny při požáru  
v hotelu i ve vytopené šatně.

•   Poskytneme náhradu nákladů na záchranu dat  
z pevného disku.

•   Pojištění odpovědnosti vám pomůže i v situacích, 
kdy omylem necháte puštěný kohoutek a vytopíte 
sousedy nebo poničíte lyže z půjčovny.

•   K pojištění stavby a domácnosti zajišťujeme 
nabité asistenční služby.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/23
klientská linka: 957 444 555 
www.cpp.cz, e-mail: info@cpp.cz 
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A je to pojištěno!

Pojištění majetku 
a odpovědnosti 
DOMEX+

JEDNÍM TAHEM 
POJISTÍME VŠE 
ŠMAHEM

Pojištění majetku 
a odpovědnosti občanů

Víme, jak důležitý je pro každého 
domov. Proto ochráníme váš rodinný 
dům, byt i chalupu od střechy až 
po svetr. Stavbu u nás pojistíte 
samostatně nebo společně s vaší 
domácností a odpovědností.

Stavíte Vaši nemovitost  
s členskou společností ADMD? 
Má Vaše nemovitost čidla vhlkosti 
od společnosti MoistureGuard?

Využijte exkluzivní slevu  
ve výši 35     na pojištění majetku  
a odpovědnosti.

%%

Obchodní místo:

Money-guard 

Ing. Marek Koutský
tel.: 608 421 443
e-mail: marek.koutsky@money-guard.cz



Pojištění odpovědnosti v běžném 
občanském životě

S naším pojištěním odpovědnosti máte jistotu nahrazení 
újmy, kterou způsobíte Vy nebo Vaši blízcí třetí osobě,  
zejména v souvislosti s:

 vedením domácnosti a provozem jejího zařízení

 výkonem pracovní činnosti  
 (nikoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti)

 držbou nemovité věci

 činnostmi při rekreaci a zábavě

 provozováním sportovní činnosti

 jízdou na koni

 vlastnictvím a provozováním malého plavidla

 vlastnictvím a používáním zbraní držených na  
 základě povolení, mimo výkon práva myslivosti

 vlastnictvím nebo opatrováním zvířat

 vlastnictvím nebo provozem rádiem  
 řízených modelů

 dalšími činnostmi běžného občanského života  
 (s výjimkou např. činností podnikatelských nebo  
 jiných výdělečných činností)

K pojištění doporučujeme přidat také připojištění náhrady 
újmy na mobilním elektronickém zařízení. Přijde vhod, 
když někomu omylem rozbijete displej mobilního telefonu.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje nejen na případy 
poškození, zničení nebo odcizení vybavení Vašeho  
domova.
 
Bereme na sebe škody v mnoha dalších oblastech  
a pojistíme také:  

•   stavební součásti, například plovoucí podlahu

•   cizí věci užívané k výdělečným účelům, typicky služební 
notebook 

•   věci ve sklepě nebo jiných uzamčených částech domu 

•   jízdní kola jak v místě pojištění, tak i na území celé ČR

•   zahradní nábytek a techniku, například sekačku  
na trávu

•   věci, které máte u sebe a jsou Vám odcizeny loupeží

•   náklady na náhradní ubytování

•   věci v uzamčeném automobilu na území ČR

•   obsah chladicího zařízení při nezaviněném a náhlém 
výpadku proudu

•   malá plavidla

•   náklady na záchranu dat

•   střelné zbraně v místě pojištění

Pojištění stavby

Obrňte se proti škodám. Pojistíme váš dům, byt, chalupu 
či chatu, jejich součásti a příslušenství. Myslíme i na 
vedlejší a drobné stavby – například garáž, bazén, kůlnu, 
oplocení. 

Škody vyřešíme rychle a spolehlivě, ať už jsou  
způsobené živelní událostí, odcizením, vandalismem, 
nebo jinou příčinou. 

Pamatujeme na poškození nebo zničení: 

•   stavebního materiálu a dočasných staveb

•   okrasných rostlin, trávníku, skalky i jezírka

•  hasicího vybavení včetně požárního hydrantu

•   zabudovaných elektronických a strojních zařízení  
 z jakékoliv příčiny 

•   skel z jakékoliv příčiny

Pomůžeme i s dalšími starostmi: 

•   nahradíme ztrátu vody vzniklou havárií na vodovodním     
 zařízení

•   uhradíme náklady na opravu škody způsobené graffiti

•   pojišťujeme poškození nebo zničení stavby živočišnými   
 škůdci

•   stavbu volitelně pojistíme proti povodni a záplavě

Asistence

Asistenční služba k pojištění stavby a domácnosti  
zaručuje okamžitou pomoc v nesnázích, například se  
zajištěním služeb elektrikářů, zámečníků nebo plynařů. 

Typické příklady, kdy se asistence hodí: 

•   zabouchnuté klíče

•   pozáruční servis ledničky, pračky, televizoru

•   drobné zednické, malířské práce po pojistné události

•   pomoc při nefunkčnosti počítače

Varianty rozsahu asistenční služby

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ,  
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

DOMÁCÍ  
ASISTENCE

DOMÁCÍ  
ASISTENCE PLUS

Vznik nouzové situace
(zprostředkování služby a vyslání 
technika)

  

Příjezd a odjezd technika na/z místa 
pojištění

Časově neomezená práce technika 
spojená s odstraňováním poruchy

Úhrada použitého materiálu

Uvedení domácnosti do původního 
stavu po zásahu řemeslníka

Porucha domácího spotřebiče
Pouze zprostředkování 

služby; náklady hrazeny 
pojištěným

 

Likvidace včelích rojů,  
vosích a sršních hnízd

Pouze zprostředkování 
služby; náklady hrazeny 

pojištěným

 

IT konzultace Služba není poskytována

Počet asistovaných událostí  
v jednom pojistném roce 2 3

Náklady na jednu asistovanou 
událost 2 000 Kč 5 000 Kč


