
ČO MÔŽE BYŤ POISTENÉ: 

BUDOVA
•  budova: rodinný dom, byt v bytovom/rodinnom 

dome, rekreačný dom/chata, nebytový priestor  
a pod.

•  vedľajšia stavba: stavba postavená na základe 
stavebného povolenia, drobná stavba ohlásená 
stavebnému úradu a pod.

•  stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie 

DOMÁCNOSŤ 
Hnuteľné veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb 
členov domácnosti, sú v ich vlastníctve alebo ich 
používajú
•  v byte/nebytovom priestore, priestoroch príslušen-

stva bytu, uzamykateľných priestoroch,  
na oplotenom pozemku,

•  v rodinnom dome, rekreačnom dome/chate,  
vo vedľajších stavbách, na oplotenom pozemku.

UŽITE SI TEPLO VÁŠHO DOMOVA. RADI BUDEME VAŠÍM 
SPOĽAHLIVÝM A DÔVERYHODNÝM PARTNEROM PRE 
POISTENIE VÁŠHO MAJETKU. 
 
Komplexné informácie o tomto poistení nájdete  
na našej internetovej stránke v dokumente  
MÔJ DOMOV – SPRIEVODCA POISTENÍM.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222 
 
facebook.com/allianzSK 
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s

Hlásenie poistnej udalosti: 
Infolinka 0800 122 222, 
www.allianzsp.sk/poistne-udalosti
 
NONSTOP asistenčná služba:  
Allianz Assistance +421 2 205 70 168
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RÝCHLA A FÉROVÁ 
LIKVIDÁCIA POISTNEJ 
UDALOSTI A ONLINE 
SLEDOVANIE  
PRIEBEHU 
LIKVIDÁCIE.

OBJAVTE NAŠE  
NOVÉ POISTENIE 
DOMOVA

Komplexné poistenie majetku
MÔJ DOMOV

Jednoducho, rýchlo a fér.
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POISTNÁ OCHRANA JE DOSTUPNÁ V 3 BALÍKOCH:
•  Balík COMFORT so základným krytím,
•  Balík EXTRA s rozšíreným krytím,
•  Balík MAX s komplexným krytím. 

Poistenie sa vzťahuje iba na riziká zahrnuté v balíku, 
pre ktorý sa rozhodnete.

PONÚKANÉ KRYTIE COMFORT EXTRA MAX POPIS KRYTIA

FLEXA Kryje škody spôsobené požiarom, bleskom, explóziou, implóziou a pádom lietadla.

ŽIVEL Kryje škody v dôsledku živelných udalostí (atmosférické zrážky, víchrica, búrlivý vietor, ťarcha 
snehu, krupobitie, lavína, povodeň, záplava a zosuv pôdy).

ASISTENČNÉ SLUŽBY Asistenčné služby v prípade technickej havárie alebo zablokovaných dverí.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Poistenie zodpovednosti za škodu vás chráni pred finančnými následkami, ak spôsobíte škodu 
inému bežnou činnosťou alebo v súvislosti s vedením domácnosti alebo vlastníctvom 
nehnuteľnosti.

POISTENÉ NÁKLADY
Kryje vaše náklady po poistnej udalosti (napr. náklady na náhradné ubytovanie, vyhotovenie 
náhradných dokladov, vysušenie poistených vecí) a zároveň kryje vaše náklady spojené  
s odvrátením bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernením jej následkov.

VODOVODNÉ ŠKODY Kryje škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, spätným vystúpením vody alebo 
spodnou vodou.

SKLO Kryje škody spôsobené rozbitím sklenených súčastí vášho majetku (napr. okien, dverí, 
sklenených súčastí nábytku).

ODCUDZENIE Kryje krádež vášho majetku.

VANDALIZMUS Kryje škody na vašom majetku v dôsledku vandalizmu.

SKRAT A PREPÄTIE Kryje škody na vašom majetku v dôsledku skratu alebo prepätia.

ZEMETRASENIE (VOLITEĽNÉ PRE VŠETKY BALÍKY) Kryje škody na vašom majetku v dôsledku zemetrasenia.

KOMPLEXNÉ POISTENIE MÔJ DOMOV POSKYTUJE ROZ-
SAH POISTNEJ OCHRANY PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK. 
 
Poistná ochrana môže zahŕňať škody na vašom ma-
jetku, škody, ktoré spôsobíte tretím osobám v bež-
nom živote ako aj doplnkové služby.  
Poistená môže byť budova aj domácnosť. Na zjed-
nodušenie vášho výberu sme poistné riziká zjednotili 
do rovnakých ponúkaných krytí. 


