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Tento materiál je určen pro pojišťovací zprostředkovatele, nejedná se o propagační sdělení ani o nabídku pojištění. Informace jsou aktuální k datu 
vytvoření tohoto materiálu. Podrobné informace naleznete v konkrétních pojistných podmínkách a smluvních ujednáních pro uvedený produkt.

INTERNÍ MATERIÁL

MŮJDOMOV
Produktový list
Trvale a přechodně obývaná domácnost a budova

01/09/2019

STANOVENÍ SUBLIMITŮ

BUDOVA
TRVALE OBÝVANÉ PŘECHODNĚ OBÝVANÉ

Optimální Vysoký Optimální Vysoký

ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY 25 000 Kč 25 000 Kč – – pojistný rok

KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM A LOUPEŽ (BUDOVA VE VÝSTAVBĚ) 100 000 Kč 300 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč pojistný rok

KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM A LOUPEŽ (BUDOVA DOKONČENÁ) 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč pojistný rok

MRÁZ 100 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč pojistná událost

NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ (AŽ 6 MĚSÍCŮ) 25 000 Kč 25 000 Kč – – pojistná událost

POROSTY 50 000 Kč 100 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč pojistný rok

POŠKOZENÍ ZATEPLENÉ FASÁDY 100 000 Kč 100 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč pojistný rok

POŠKOZENÍ VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ 100 000 Kč 100 000 Kč – – pojistný rok

PROSTÁ KRÁDEŽ STAVEB. MATERIÁLU 50 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč pojistný rok

ROZBITÍ SKLA 50 000 Kč 150 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč pojistný rok

VANDALISMUS 100 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč pojistný rok

VEDLEJŠÍ STAVBY (MOŽNOST NAVÝŠIT) 10 % 10 % 10 % 10 % pojistná událost

ZTRÁTA VODY 50 000 Kč 150 000 Kč – – pojistný rok

DOMÁCNOST
TRVALE OBÝVANÉ PŘECHODNĚ OBÝVANÉ

Optimální Vysoký Optimální Vysoký

ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY 25 000 Kč 100 000 Kč – – pojistný rok

CENNOSTI 25 % 50 % 10 % 25 % pojistná událost

LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ 50 000 Kč 50 000 Kč – – pojistný rok

NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ (AŽ 6 MĚSÍCŮ) 100 000 Kč 100 000 Kč – – pojistná událost

NÁKLAD NA USKLADNĚNÍ PO ŠKODĚ (AŽ 6 MĚSÍCŮ) 100 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč pojistná událost

PENÍZE, CENINY, VKLADY 25 000 Kč 25 000 Kč – – pojistná událost

PORUCHA CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč pojistný rok

PROSTÁ KRÁDEŽ (KOČÁREK, INVALIDNÍ VOZÍK) 25 000 Kč 100 000 Kč – – pojistná událost

ROZBITÍ SKLA 50 000 Kč 150 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč pojistný rok

STAVEBNÍ SOUČÁSTI 100 000 Kč 300 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč pojistná událost

VANDALISMUS 100 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč pojistný rok

VĚCI NA ZAHRADĚ 50 000 Kč 100 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč pojistný rok

VĚCI ODLOŽENÉ NA MÍSTĚ K TOMU URČENÉM 25 000 Kč 50 000 Kč – – pojistný rok

VĚCI V AUTĚ 50 000 Kč 100 000 Kč – – pojistná událost

VĚCI V HOTELÍCH A PENZIONECH 25 000 Kč 50 000 Kč – – pojistný rok

VEDLEJŠÍ PROSTOR 100 000 Kč 100 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč pojistná událost

VÝŠE LIMITU 

Pojištění odpovědnosti
5 000 000 Kč nebo 20 000 000 Kč

Asistenční služby
2 zásahy za rok, limit za 1 zásah 4 000 Kč

OCEŇOVÁNÍ A POSTUP PŘI LIKVIDACI
Hlášení pojistné události 
– telefonicky na +420 241 170 000
– na webu www.allianz.cz/napiste 

D  Doporučená částka dle informací (plocha 
domácnosti, kvalita vybavení, počet osob) 
(pouze     ). 

B  Hodnota dle parametrů (stav, rok uvedení 
do provozu, plocha přízemí...). Plnění při totální 
škodě = nová cena do 70 % opotřebení, časová 
nad 70 %. Plnění parciální škody = v nových 
cenách (kromě materiálu, stav. mechanismů 
a nářadí – ty hradíme vždy v časové ceně)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
– Balíčkový produkt MůjDomov 
– Rozsah balíčků pevně daný 
– Produkt MůjDomov je určen pro trvale  
 a přechodně obývané budovy a domácnosti   
– Produkt MůjDomov je určen pro všechny, 

kteří mají potřebu ochránit svůj nemovitý i 
movitý majetek a chtějí se zabezpečit pro 
případ, kdy by neúmyslně způsobili škodu 
někomu jinému a podle zákona by ji museli 
nahradit

Trvale      = budova nebo domácnost užívána  
k trvalému bydlení minimálně 6 měsíců/rok, 
budova v rekonstrukci (neobývaná) max. 1 rok

Přechodně      = budova nebo domácnost 
užívaná k přechodnému bydlení, která je 
obývaná méně než 6 měsíců v roce

SMLOUVOU LZE SJEDNAT
– Jedna budova a domácnost
– Jedno místo pojištění 
 (shodné pro budovu i domácnost)
– Stejný rozsah pro budovu a domácnost
– Územní platnost ČR (pro majetek) a Evropa  
 max. 3 měsíce pro pojištění odpovědnosti

JAKÉ TYPY BUDOV POJISTÍME 
– Rodinný dům (chalupa), chata, byt  
 v osobním vlastnictví – včetně vedlejších  
 staveb + garáž, která se nachází do 500 m  
 od pojištěné stavby

– Samostatná garáž v osobním vlastnictví  
 ve vzdálenosti nad 500 m (pouze     )

JAKÉ TYPY DOMÁCNOSTÍ POJISTÍME 
– V rodinném domě (chalupě, chatě)
– V bytovém domě
– V garáži – ve vzdálenosti nad 500 m  
(pouze     )

JAKÉ PŘEDMĚTY JSOU NAPŘÍKLAD 
TAKÉ POJIŠTĚNY

Budova
– Markýzy, reklamní štíty a firemní štíty 
 ve vlastnictví pojištěného
– Fotovoltaické elektrárny, které jsou  
 součástí hlavní nebo vedlejší stavby
– Vedlejší stavby v místě pojištění – např. 
 garáže, oplocení, zpevněné plochy, skleníky,  
 ale také  krby a vířivky nebo dále i hřbitovní
 stavby

Domácnost
Všechno, co tvoří zařízení domácnosti včetně 
věcí vnesených návštěvou (pouze     ), peněz, 
cenin a vkladů (pouze     ) a movitých věcí 
uložených ve vedlejším prostoru.  

CO LZE JEŠTĚ U BUDOVY A DOMÁCNOSTI 
POJISTIT
Zahrada 
– Porosty (k pojištění budovy)
– Věci na zahradě (k pojištění domácnosti)

Věci mimo domov (k pojištění domácnosti, 
pouze     )
– Věci v autě
– Věci na hotelích a penzionech
– Věci odložené na místě k tomu určeném

V POJISTNÉM LZE ZOHLEDNIT
– Věrnostní sleva
– Sleva na úkor provize 
– Elektronická komunikace

SPOLUÚČAST 
Volitelná (shodná pro budovu i domácnost), 
která se vztahuje i na škody vzniklé krádeží 
vloupáním:
– 0 Kč
– 10 000 Kč
Dále fixní spoluúčast:
–  povodeň a záplava – budova – 15 000 Kč
–  povodeň a záplava – domácnost  – 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti – bez spoluúčasti

S MĚSÍČNÍ PLATBOU ROZUMNĚ
Každý platí za telefon i elektřinu měsíčně. Zvolte 
stejný způsob placení i pro pojištění majetku.

S MOBILNÍ APLIKACÍ PŘEHLEDNĚ
Všechny smlouvy a korespondenci 
od Allianz klient nalezne ve svém telefonu.
– přehled všech smluv
– aktuální stav řešení pojistné události
– rychlý kontakt na asistenční služby

DISTRIBUČNÍ STRATEGIE
Produkt MůjDomov je vhodný pro prodej všemi 
distribučními kanály včetně online prodeje 
(např. prostřednictvím www.allianz.cz)  
a telefonického prodeje (např. prostřednictvím 
klientského centra pojišťovny Allianz).

STŘET ZÁJMŮ
Ke střetu zájmů může dojít u všech 
distribučních kanálů, například když 
zprostředkovatel nebude jednat v nejlepším 
zájmu klienta, profesionálně, čestně a bude 
motivován vlastním prospěchem.
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KOMFORT EXTRA MAX

ZÁKLAD

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI

ASISTENCE

ODPOVĚDNOST

DALŠÍ NÁKLADY

VODOVODNÍ ŠKODY

SKLA

KRÁDEŽ

VANDALISMUS

ELEKTRO

Ke každému balíčku si navíc můžete pojistit zemětřesení.

ZÁKLAD 
Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, pád předmětu na pojištěný 
majetek, náraz vozidla do pojištěného majetku, náhlý sesuv půdy, 
rázová vlna.

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI
Vichřice, krupobití, povodeň, záplava, atmosférické srážky (pouze     ), tíha 
a tlak sněhu. 

ASISTENCE 
Zajistíme pomoc při:
– stavu nouze (havarijní stav – např. vytékající voda z potrubí) 
 a zabouchnutí klíčů
– při nenadálém výskytu hlodavců či obtížného hmyzu 
 (tzv. deratizace a dezinsekce)
– při poruše domácího elektrospotřebiče, jako je televizor
 nebo pračka a další vybrané kuchyňské spotřebiče
– poradíme při reklamaci zboží nebo před podepsáním smlouvy 
 o koupi nemovitosti (základní právní poradenství)

ODPOVĚDNOST
Uhradíme újmu (pouze     ) vzniklou z:
– běžné občanské činnosti 
–  vedení domácnosti, provozování rekreačního sportu vč. cyklistiky,  
 jezdectví a rekreační střelby, chovu zvířat, používání malých plavidel

Nebo uhradíme (pouze     ):  
– škody vzniklé na pronajaté budově – pokud je klient  nájemcem 
 budovy nebo bytu v OV, ve kterém se nachází jeho pojištěná 
 domácnost

Dále uhradíme: 
– tzv. regres zdravotní pojišťovně (náklady vynaložené na léčení) 
 nebo poskytnuté dávky nemocenského pojištění
– újmu vzniklou ze svépomocného provádění drobných stavebních prací  
 na budově nebo bytové jednotce pojištěné touto smlouvu
– újmu vzniklou z výkonu vlastnictví budovy včetně vedlejších staveb -  
 pokud je klient vlastníkem pojištěné budovy nebo bytu v OV

DALŠÍ NÁKLADY 
Vysušení nebo vyčištění, náhradní ubytování osob (pouze     ).
D  Uhradíme výměnu vložky zámku vstupních dveří, zablokování 
výběru z platební karty (pouze     ), uskladnění pojištěných věcí po škodě.

VODOVODNÍ ŠKODY 
Voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, 
mráz na vodovodním zařízení, chyba sprinklerového hasicího zařízení, 
B  ztráta vody (pouze     ), D  voda z akvária. 

SKLA 
Rozbití skla z nepojištěné příčiny. 
Rozbití sanitárního zařízení z nepojištěné příčiny. 

KRÁDEŽ
Krádež vloupáním, loupež, B  prostá krádež stavebního materiálu, 
D  loupežné přepadení (pouze     ), prostá krádež dětského kočárku  
a/nebo invalidního vozíku (pouze     ), kompenzace výjezdu bezpečnostní 
agentury. 

VANDALISMUS
Vandalismus, B  poškození plotu zvěří, poškození vnitřního zateplení 
destruktivní činností hlodavců nebo kunovitých šelem (pouze     ), poško-
zení fasády destruktivní činností zvířat či hmyzem. 
U vandalismu nově vyžadujeme hlášení škody Policii ČR. 

ELEKTRO 
Přepětí, podpětí, zkrat, D  porucha chladicího zařízení. 

+ ZEMĚTŘESENÍ

Limit pojistného plnění Požadované zabezpečení všech vstupů do bytu, ve kterém se nachází pojištěná domácnost

přízemí patro

300 000 Kč jakýkoli zámek

1 000 000 Kč jakýkoli zámek a PZTS nebo bezpečnostní zamykací systém nebo bezpečnostní dveře

2 000 000 Kč

bezpečnostní uzamykací systém, PZTS 
a zabezpečená okna v přízemí

nebo
bezpečnostní uzamykací systém a PZTS s PCO

nebo
bezpečnostní dveře a zabezpečená okna v přízemí

nebo
bezpečnostní dveře a PZTS

bezpečnostní uzamykací systém a PZTS 
nebo

bezpečnostní dveře

nad 2 000 000 Kč

bezpečnostní uzamykací systém, PZTS s PCO 
a zabezpečená okna v přízemí

nebo
bezpečnostní dveře a PZTS s PCO

bezpečnostní uzamykací systém, PZTS s PCO 
a zabezpečená okna v patře

nebo
bezpečnostní dveře a PZTS s PCO

Zabezpečení trvale obývané domácnosti

PZTS = poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS)
PCO = pult centralizované ochrany
ATV = akustický telefonní hlásič na dvě určená telefonní čísla

Pokud v době vzniku škody nebude byt zabezpečený tak, jak požadujeme, zaplatíme škodu do limitu, kterému bude způsob zabezpečení bytu odpovídat. 

Balíček MAX
Ochranu před přepětím dnes najdete téměř v každém notebooku, je na přepětí připravena Vaše televize, lednička či mobil?
Víte, že s pojištěním elektro ochráníte své elektrospotřebiče před předpětím, podpětím i zkratem? 
–
Rozhodli jste se stavět či rekonstruovat dům a dělá Vám starost, jak zabezpečit stavební materiál?
Víte, že pojištěním ochráníte řádně uzamčený a dokonce i volně uložený stavební materiál?
–
Stalo se Vám někdy, že Vám zkratem vypadly jističe a po zprovoznění některé přestaly fungovat?
Pokud ano, jak jste situaci řešil? Pokud ne, jak byste tuto situaci řešil?

Balíček EXTRA
Víte, že prasklá vodovodní trubka může způsobit škody nejen na Vašem majetku, ale i poškodit majetek sousedů?
Rodina bude řešit vysušení, vyčištění poničených věcí a uskladnění věcí během rekonstrukce. Pojištění vodovodní škody Vám zajistí jak nákup nové podlahy  
a nábytku, tak i vysušení. Odpovědnost se postará o škody způsobené Vašim sousedům.
–
Zabouchnutím klíčů něco začíná a jedním telefonem na asistenční službu to končí. Už jste si uložili do telefonu číslo 241 170 000, abychom Vám pomohli řešit 
nenadálé situace? 

Balíček KOMFORT
Chcete, aby bylo o Váš majetek a rodinu postaráno v případě nenadálého požáru? V tom případě zaplatíme nejen uvedení do původního stavu, ale i uskladnění 
věcí po škodě nejen Vám, ale i celé Vaší rodině.

“

„

3 BALÍČKY
Pojištění lze sjednat ve 
třech variantách:

Balíček KOMFORT – základní 
balíček pro ty, kterým stačí 
ochrana proti přírodním 
živlům a odpovědnost 

Balíček EXTRA – hodí se, 
pokud klient chce mít 
majetek lépe chráněný proti 
náhodným jevům, které 
většinou nezpůsobují lidé

Balíček MAX – široká 
ochrana majetku  
a odpovědnosti, včetně 
pojištění krádeže či zkratu 
elektrozařízení

KOMFORT

EXTRA

MAX

CÍLOVÝ TRH
Produkt MůjDomov je vhodný: 
–  pro majitele (fyzické i právnické osoby) rodinných domů, chalup, chat, 

bytů
–  pro majitele (fyzické i právnické osoby) garáží v osobním vlastnictví 

(pouze     )
–  pro majitele (fyzické i právnické osoby) souborů předmětů, které 

tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo uspokojování 
osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné 
domácnosti, a to včetně věcí vnešených návštěvou (pouze     ), 
elektronických a optických přístrojů sloužících k výkonu povolání nebo 
k výdělečné činnosti, stavebních součástí a zvířat 

–  pro fyzické osoby požadující pojištění občanské odpovědnosti  
(pouze     ), pro majitele budov (fyzické i právnické osoby) požadující 
pojištění odpovědnosti vyplývající z výkonu vlastnictví k rodinným 
domům, chalupám, chatám, bytům (včetně vedlejších staveb) nebo 
samostatně stojícím garážím (pouze     ), pro nájemce (fyzické osoby, 
pouze T ) rodinných domů, chalup, chat, bytů a garáží požadující 
pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na těchto pronajatých 
budovách 

Produkt MůjDomov (pojištění budov) není vhodný:  
– pro majitele budov ve špatném technickém stavu 
– pro nájemce budov a bytů 
– pro majitele družstevních bytů
– pro majitele budov sloužících k podnikání na více než 60 % 

započitatelné plochy 

Produkt MůjDomov (pojištění budov a domácností) není vhodný:  
– pro majitele budov a majitele zařízení domácností nacházejících se 

v povodňové zóně (C), pokud požadují ochranu proti povodni
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Limit pojistného plnění Požadované zabezpečení všech vstupů do bytu, ve kterém se nachází pojištěná domácnost

V obci
(tedy v zastavěném a trvale obývaném území)

Mimo obec
(tedy ve vzdálenosti větší než 250 m od poslední trvale obývané 

budovy v zástavbě obce)

30 000 Kč jakýkoli zámek

150 000 Kč bezpečnostním uzamykacím systémem bezpečnostním uzamykacím systémem a zabezpečením oken

300 000 Kč
bezpečnostním uzamykacím systémem a zabezpečením oken

nebo
bezpečnostním uzamykacím systémem a PZTS

bezpečnostním uzamykacím systémem, zabezpečením oken a PZTS
nebo

bezpečnostními dveřmi a zabezpečením oken

450 000 Kč

bezpečnostním uzamykacím systémem, 
zabezpečením oken a PZTS

nebo
bezpečnostními dveřmi a zabezpečením oken

bezpečnostním uzamykacím systémem, zabezpečením oken  
a PZTS s ATV nebo PCO

750 000 Kč

bezpečnostním uzamykacím systémem,  
zabezpečením oken a PZTS s ATV 

nebo
bezpečnostními dveřmi a PZTS s ATV

bezpečnostními dveřmi, zabezpečením oken  
a PZTS s ATV

nad 750 000 Kč

bezpečnostním uzamykacím systémem,  
zabezpečením oken a PZTS s PCO

nebo
bezpečnostními dveřmi a PZTS s PCO

bezpečnostními dveřmi, zabezpečením oken  
a PZTS s PCO

Zabezpečení přechodně obývané domácnosti T

T


