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Pojištění Náš domov čeká nečekané a váš majetek je 
tak v bezpečí, a to i mimo domov. V případě nějaké 
nepříjemné události, vám poskytneme prostředky na to, 
abyste mohli dát vaši domácnost opět do pořádku.

 Pojištění jízdního kola a kočárku i na místech 
mimo domov

 Pojištění věcí v zavazadlovém prostoru auta

 Servis domácích spotřebičů

 Otevření zabouchnutých dveří a další asistenční 
služby

 Bonusy za bezeškodní průběh až 20 %

Náš domov

Více informací získáte na našich obchodních místech 
nebo u svého pojišťovacího poradce

466 100 777 | www.csobpoj.czČekáme nečekané466 100 777 | www.csobpoj.czČekáme nečekané

Uhlídat majetek
je někdy voříšek
Pomůžeme i mimo domov

Příběhy našich klientů Nebojte se 
    nečekaných příhod

„Nevypla jsem žehličku“
„Než jsem odešla do práce, přežehlila jsem si 
pomačkanou halenku. To, že žehlička zůstala zapnutá, 
jsem zjistila, až když mi volal soused, že u mě doma 
hoří.“

„Ptáci mi rozklovali novou fasádu“
„Zrekonstruovali jsme si s manželkou domek 
a  provedli zateplení polystyrénovými deskami. 
Během dovolené si naši novou fasádu oblíbilo několik 
rorýsu, kteří v ní vyklovali řadu děr.“

„Ukradli mi kočárek“
„Šla jsem si nakoupit dětské plenky a kočárek nechala 
jako vždy před obchodem. Když jsem se s Verunkou 
vrátila, kočárek byl pryč.“

„Zabouchl jsem si dveře“
„Ráno jsem šel vyvenčit psa. A když jsem zabouchnul 
dveře od bytu, uvědomil jsem si, že nemám klíče. 
Zavolal jsem na asistenční službu. Zajistili mi 
zámečníka, který mi dveře otevřel.“

Škoda: 250 000 Kč
Zaplatila ČSOB Pojišťovna

Škoda: 50 000 Kč
Zaplatila ČSOB Pojišťovna

Škoda: 15 000 Kč
Zaplatila ČSOB Pojišťovna

Škoda: 1 200 Kč
Zaplatila ČSOB Pojišťovna



Náš domov

V případě, že se vám něco přihodí, poskytneme vám 
finanční prostředky na opravu domova nebo na pořízení 
nových věcí. Pokud bude váš domov neobyvatelný, 
uhradíme i náhradní ubytování.

Pojistit si můžete dům, byt, chatu, vybavení domácnosti, 
garáž, zahradu, bazén, ale taky kolo, dětský kočárek nebo 
třeba hudební nástroj.

DOMÁCNOST
STANDARD DOMINANT PREMIANT

Základní pojištění*

Asistenční služby

Odcizení a vandalismus volitelné

Zkrat a přepětí volitelné

Atmosférické srážky

Sklokeramická deska

Ztráta vody

Technická porucha

Věci v zavazadlovém prostoru auta

Úroveň ochrany

STAVBA
STANDARD DOMINANT PREMIANT

Základní pojištění*

Asistenční služby

Odcizení a vandalismus volitelné

Zkrat a přepětí volitelné

Atmosférické srážky

Poškození fasády živočichy

Ztráta vody

Technická porucha

Úroveň ochrany

Varianty pojištění

VOLITELNÁ POJIŠTĚNÍ

 Povodeň a záplava

 Pojištění odpovědnosti za újmu

 Nadstandardní asistence

 Individuální věci

 Studentské ubytování

*Základní pojištění

Požár, Výbuch, Úder blesku, Pád letadla, Vichřice, 
Krupobití, Zemětřesení, Pád stromů a stožárů, Tíha 
sněhu, Vodovodní škoda, Mráz, Kouř, Nadzvuková 
vlna, Sesuv půdy a lavin, Náraz vozidla, Sklo „all risk“

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Informace a poradenství Poradíme vám, jak 
postupovat v případě 
pojistné události.

Odemknutí dveří Zajistíme zámečníka, 
který vám odemkne 
dveře při zabouchnutí 
nebo ztrátě klíčů.

Oprava eletrospotřebiče Zajistíme servis 
elektrospotřebičů,  
které doma využíváte.

Odstranění havarijního 
stavu

Zajistíme odborníka, 
který vám provede 
instalatérské, topenářské, 
elektrikářské a kominické 
práce, deratizaci, 
desinsekci a čištění 
kanalizace.

Majetek v bezpečí

ZDARMA
Nonstop


