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DOMino
Poistenie majetku a občianskej zodpovednosti, ktoré vám dá viac ako čakáte
Život prináša rôzne nečakané situácie, ktoré dokážu nemilo finančne aj emocionálne prekvapiť.
− Vplyvom klimatických zmien sa čoraz častejšie ocitáme v centre výdatných zrážok, búrok a víchric, ktoré v okamihu
zničia aj celý majetok.
− Nemalé škody na majetku v podobe požiaru napácha aj vonná sviečka či ozdobné svetielka.
− Nápor na peňaženku pocítime, aj keď vytopíme susedov alebo stratíme príjem z prenájmu nehnuteľnosti.
− Znepríjemniť život dokážu aj zabuchnuté dvere od bytu alebo domu, psom pohryzená návšteva, zneužitie platobnej
karty pri online nákupe a rôzne iné situácie, ktoré prináša každodenný život.
V takýchto prípadoch sa hodí mať prelomové poistenie majetku a občianskej zodpovednosti DOMino.

Prečo práve DOMino?
DOMino je jedinečné poistenie vo forme skladačky, ktoré vám poskytne oveľa viac ako iné tradičné poistenie.
− Ponúka preddefinované tri balíky poistenia, ktoré si však viete upraviť podľa vlastných potrieb.
− V každom balíku máte rovnaké poistné nebezpečenstvá, odlišujú sa od seba iba výškou limitov poistného plnenia.
− Môžete si v nich zvýšiť alebo znížiť výšku limitov poistného plnenia alebo balíky doplniť o voliteľné pripoistenia.
− Tento unikátny prístup k poisteniu vám umožňuje vyskladať poistnú ochranu bez kompromisov.

Čo vám poistíme?
Zariadenie
domácnosti

Stavbu
W

rodinný dom, byt, rekreačná budova, obývaný nebytový priestor*
(apartmán, štúdio, loft, mezonet a pod.)

trvale obývaná domácnosť, prechodne obývaná domácnosť,
domácnosť nájomcu*

Poistenie stavby a zariadenia domácnosti kryje škody v dôsledku:
– požiaru

– odcudzenia

– úderu blesku

– vandalizmu

– búrlivého vetra/víchrice

– sprejerstva

– povodne a záplavy

– a iných nebezpečenstiev

Voliteľné pripoistenia k poisteniu stavby a zariadenia domácnosti:
– Elektro
– Smart zariadenia
– Okrasná záhrada
– Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

– Veci na podnikanie
– Prenajímateľ (strata príjmu z prenájmu nehnuteľnosti)
– Pes a mačka
– Náhrobný pomník

Občiansku zodpovednosť
–
–
–
–

Kryje škody na veciach, majetku alebo na zdraví iných, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či domáci miláčikovia
Kryje aj nemajetkovú ujmu do limitu uvedeného v zmluve
Uzatvoriť ho môžete pre seba alebo aj pre všetkých členov domácnosti
Uzatvoríte aj ako samostatné poistenie*, to znamená, že si nemusíte poisťovať domácnosť alebo nehnuteľnosť

*Novinka

Vyberáme pre vás
Poistenie občianskej zodpovednosti až do 500 000 €
Využijete ho v prípadoch, ak napríklad:
– bicyklujete a spôsobíte dopravnú nehodu
– poškodíte požičaný stavebný mechanizmus alebo náradie
– staviate alebo rekonštruujete svojpomocne svoju nehnuteľnosť a spôsobíte susedovi škodu
– kolobežkou narazíte do stánku s keramickými suvenírmi a rozbijete ich
– lyžujete a pri zrážke zlomíte nohu inému lyžiarovi
– váš pes spôsobí dopravnú nehodu
– poškodenej osobe, okrem škody na zdraví spôsobíte aj nemajetkovú ujmu, ktorú uhradíme za vás do limitu uvedeného v poistnej zmluve

Poistenie domácnosti nájomcu
Zíde sa vám, ak máte prenajatý obytný priestor alebo využívate izbu v ubytovacom zariadení pre študentov (v SR). Chráni vaše hnuteľné veci ako aj veci,
ktoré používate na základe nájomnej zmluvy. V poistnej zmluve nie je potrebné uvádzať adresu. V prípade presťahovania je automaticky miestom poistenia
nová adresa.

Poistenie domácnosti
V rámci poistenia môžete využiť jedinečnúmobilnú aplikáciu, ktorá vám pomôže určiť hodnotu vašej domácnosti (https://generali.sk/
hodnota-domanosti/).

Poistenie prenajímateľa nehnuteľnosti
Kryje stratu príjmu z prenájmu nehnuteľnosti, ak sa stane nehnuteľnosť po poistnej udalosti neobývateľná. To znamená, že o tento pravidelný príjem neprídete.

Poistenie domácich zvierat
Poistenie pre čipovaného psa aj čipovanú mačku chovanú v domácnosti, ktoré kryje náklady v súvislosti s úrazom, uhynutím a utratením.

Asistenčné služby
Technická asistencia – Pomoc v núdzi

Praktická asistenčná služba, ktorá:
– poskytne informácie a rady, ako máte postupovať v prípade poistnej udalosti
– zorganizuje a uhradí technickú pohotovostnú službu (inštalatér, kúrenár, plynár a pod.)
– zabezpečí a uhradí služby spojené s neobývateľnou domácnosťou po havárií (náhradné ubytovanie do 48 hodín, prevoz zariadenia domácnosti,
uskladnenie zariadenia domácnosti, ochrana nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín, preprava poisteného)
– zorganizuje remeselníkov potrebných na odstránenie následkov poruchy
– zabezpečí a uhradí odstránenie následkov havárie alebo poruchy
– zabezpečí a uhradí odomknutie dverí, prípadne výmenu zámky

Právne poradenstvo

Asistenčná služba, ktorá poskytne právne informácie a rady v týchto prípadoch, napríklad:
– ako vyriešiť situáciu, ak ste omylom pri kosení svojej predzáhradky zranili odleteným kameňom susedovi nohu
– aké potvrdenie musíte doložiť, ak chcete podať sťažnosť
– akú výšku škody si môžete nárokovať, ak vám sused pri návšteve zhodil notebook a ten vám pri páde poškodil aj dlažbu
– ako reklamovať službu remeselníka, ktorý po poistnej udalosti zle odviedol svoju prácu a ako sa domôcť svojich práv

Novinka
Kybernetická asistencia

Unikátna asistenčná služba, ktorá zahŕňa:
– právnu asistenciu v prípade poistenia nákupu tovaru
prostredníctvom internetu a zneužitia platobnej karty
– poistenie nákupu tovaru prostredníctvom internetu
– poistenie zneužitia platobnej karty
– poistenie v prípade poškodenia dobrého mena na internete

Asistenčná služba vám pomôže a poradí, ak:
– máte zavírený počítač
– máte problém s nastavením počítača alebo tlačiarne
– vám zmizli obľúbené fotografie z pevného disku
– máte problém s reklamáciou tovaru, ktorý ste kúpili cez internet
– bola zneužitá vaša platobná karta pri nákupe cez internet
– vám niekto ukradol FB profil, vydáva sa za vás a robí vám zlé meno

Aké sú výhody poistenia?
– Jednoduché a rýchle uzatvorenie poistenia
– Celý majetok poistený jednou poistnou zmluvou (aj viacero
nehnuteľností a domácností)
– Výhodná platba poistného aj v mesačných splátkach
– Inovatívne asistenčné služby, ktoré 24/7 poradia a pomôžu
v nepríjemných situáciách
– Iba u nás výpočet hodnoty domácnosti prostredníctvom mobilnej
aplikácie, aby ste boli správne poistení

Aplikácia na výpočet
hodnoty domácnosti

Náš tip

Hravá aplikácia, ktorá vás virtuálne prevedie cez jednotlivé miestnosti
domácnosti. Pomôže vám čo najpresnejšie určiť hodnotu domácnosti.
– V aplikácii si vyberáte predmety, ktoré sa nachádzajú v danej miestnosti.
– Pri predmetoch je uvedená ich priemerná cena, ktorej výšku môžete
v prípade potreby upraviť.
− Aplikácia vám umožňuje doplniť aj ďalšie predmety z domácnosti
vrátane ich hodnoty.

vyplnenie vám zaberie
približne 10 minút

využitie aplikácie vás
nezaväzuje k uzatvoreniu
poistenia

sumarizáciu hodnoty
domácnosti vám pošleme
na zadanú e-mailovú adresu

sumarizáciu využijete aj
pri väčších škodách, keď vás
nenapadne v prvej chvíli čo
všetko ste mali poškodené

Vyskúšajte si mobilnú aplikáciu tu:
https://generali.sk/hodnota-domacnosti/
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0800 121 122

Zahraničie +421 2 58 57 22 66
24 hodín denne, 7 dní v týždni

