
    
 

Platnosť ponuky: 31.12.2019 

Vážená pani Koníková,  
 

 dovoľujeme si Vám predložiť možnosť Exkluzívnej aktualizácie poistenia Vášho bytového domu: Družstevná 28,                
900 01 Modra, pre rok 2019. Exkluzívne poistenie navrhujeme dojednať na novú hodnotu, čo v prípade vzniku poistnej 
udalosti zabezpečí obnovu bytového domu do pôvodného stavu.  
 
 Zamerali sme sa najmä na rozsah poistného krytia - dopĺňame všetky riziká, ktoré je možné v Exkluzívnom poistení 
dojednať. Podrobné podmienky aktualizácie poistenia predkladáme v nižšie uvedenej tabuľke vrátane porovnania s aktuálnou 
poistnou zmluvou: 
 

Aktuálne poistenie 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.  

Nové poistenie 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.  

Rozdiel 

Poistná suma bytového domu: 
   450 000 €  

Poistná suma bytového domu: 
   540 000 €  

Navýšenie poistnej sumy o: 
+     90 000 € ,t. j.  + 20  % 

Základný rozsah poistenia: 
požiar, úder blesku, výbuch, voda z vodovodných zariadení (privádzacie a odvádzacie potrubie; kanalizácia; vodovodné, vykurovacie a klimatizačné 

systémy), víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, ťarcha snehu, mráz, náraz vozidla, dym, pád predmetov 

Vypratávacie náklady po poistnej udalosti: 
50 000 € 

Stavebné súčasti budovy - krádež, 
vandalizmus, sprejerstvo a grafity:  

20 000 € 
Zvonku budovy umiestnené predmety: 

 20 000 € 
Demontáž / remontáž:  

20 000 € 
Rozbitie skla:  

20 000 € 
Atmosférické zrážky:  

10 000 € 
Spätné vystúpenie odpadovej  vody:  

10 000 € 
Škody spôsobené únikom vody 

 zo strešných žľabov a vonkajších zvodov:  
10 000 € 

Náklady na uniknuté médium:  
10 000 € 

Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi:  
10 000 € 

Technické riziká  
(skrat, prepätie a podobne):  

50 000 € 
Zodpovednosť voči 3. osobám:  

100 000 € 
Krížová zodpovednosť:  

100 000 € 
Občianska zodpovednosť  

v bytovom dome:  
50 000 € 

Vypratávacie náklady po poistnej udalosti: 
50 000 € 

Stavebné súčasti budovy - krádež,                          
vandalizmus, sprejerstvo a grafity:  

20 000 € 
Zvonku budovy umiestnené predmety: 

 20 000 € 
Demontáž / remontáž:  

20 000 € 
Rozbitie skla:  

20 000 € 
Atmosférické zrážky:  

10 000 € 
Spätné vystúpenie odpadovej vody:  

10 000 € 
Škody spôsobné únikom vody                                         

zo strešných žľabov a vonkajších zvodov:  
10 000 € 

Náklady na uniknuté médium:  
10 000 € 

Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi:  
10 000 € 

Technické riziká  
(skrat, prepätie a podobne):  

50 000 € 
Zodpovednosť voči 3. osobám:  

100 000 € 
Krížová zodpovednosť:  

100 000 € 
Občianska zodpovednosť  

v bytovom dome:  
50 000 € 

Stavebné a rekonštrukčné práce:  
2 000 € 

Povrchová úprava zasklenia:  
2 000 € 

Vypratávacie náklady po poistnej udalosti: 
zachované 

Stavebné súčasti budovy - krádež,  
vandalizmus, sprejerstvo a grafity:  

zachované 
Zvonku budovy umiestnené predmety: 

zachované 
Demontáž / remontáž: 

zachované 
Rozbitie skla: 

zachované 
Atmosférické zrážky: 

zachované 
Spätné vystúpenie odpadovej vody: 

zachované 
Škody spôsobené únikom vody                                

zo  strešných žľabov a vonkajších zvodov: 
zachované 

Náklady na uniknuté médium:  
zachované 

Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi: 
zachované 

Technické riziká  
(skrat, prepätie a podobne):  

zachované 
Zodpovednosť voči 3. osobám: 

zachované 
Krížová zodpovednosť: 

zachované 
Občianska zodpovednosť  

v bytovom dome: 
zachované 

Stavebné a rekonštrukčné práce:  
doplnené naviac 

Povrchová úprava zasklenia:  
doplnené naviac 

Spoluúčasť: 30 € pre väčšinu rizík okrem Spoluúčasť: 30 € pre väčšinu rizík okrem Zachovaná spoluúčasť 

Poistné sa navýši iba o: 
+  0,11 €  / byt / mesiac 

       
 Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami. 

 
S úctou 
 
 

 
                               Ing. Ivan Blaško 
                                 manažér pre firemných klientov 
Kontakt: blasko@financnecentrum.sk; 0914 344 569                                   EuroFin Consulting, a.s.,  


