
Pojistné nebezpečí Základní limit v Kč Rozšířený limit v Kč*

Přepětí, podpětí, zkrat 30 000 až 200 000

Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky 50 000 až 500 000

Rozbití skla nebo sanitárního zařízení 30 000 až 200 000

Vandalismus vč. sprejerství 30 000 až 100 000

Vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosferických srážek, lom trubky 30 000 až 100 000

Poškození zateplené fasády zvířetem 30 000 až 200 000

Povodeň a záplava x do výše PČ stavby, max. 10 000 000

Strojní a elektronická rizika x až 50 000

Základní vybavení domácnosti x až 200 000

Ztráta nájemného x až 100 000

Náklady na náhradní ubytování 50 000 x

MaxDomov 3.1

Pojištění staveb
Pojištění staveb na nové ceny, pokud  
zůstatková hodnota nemovitosti neklesne 
v důsledku nedostatečně prováděné či 
zanedbané údržby a péče nebo v důsledku 
porušení povinností uložených pojistnou 
smlouvou, během trvání pojištění, pod 30 %.
Tolerance podpojištění do 15 %.
PČ do 20 mil. Kč, více je možné se souhlasem 
centrály. Volitelné pojištění vedlejších staveb. 
Buď pojištění vyjmenovaných staveb nebo 
pojištění souboru staveb na limit.
Základní spoluúčast 1 000 Kč.
Pojištění povodně spoluúčast 1 %, 
min. 10 000 Kč.
Sleva 5 % za spoluúčast 3 000 Kč.
Sleva 10 % za spoluúčast 5 000 Kč.
Sleva 15 % za spoluúčast 10 000 Kč.
Přirážka 5 % za spoluúčast 0 Kč.
Sleva 3 % za roční úhradu pojistného.
Sleva až 10 % za propojištěnost (stavba, 
domácnost, odpovědnost).
Obchodní sleva dle oprávnění k jejímu 
udělování.
Asistenční služby zdarma - tel. 296 339 687.
Elektrikář, instalatér, plynař, topenář, sklenář,
zámečník apod. Limit 5 000 Kč na jeden 
asistenční zásah, počet zásahů za pojistný rok 
je neomezený.

Základní pojistná ochrana
požár vč. škod vzniklých hašením požáru; výbuch; úder blesku; havárie rozvodů; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo 
zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; kapalina unikající 
z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; přetlak a zamrzání vody; kouř; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu;
aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; zkrat, přepětí, podpětí a krádež elektrické energie; vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta 
vody, zatečení atmosférických srážek a lom trubky; rozbití skla a sanitárního zařízení; imploze; náklady na náhradní ubytování; náklady na opravy 
stavebních součástí.
U staveb dále: vandalismus vč. sprejerství; odcizení stavebních součástí, odcizení materiálu a techniky krádeží vloupáním nebo loupeží; poškození 
zateplené fasády zvířetem; vyklizovací a bourací náklady.
U domácnosti dále: vyklizovací náklady, přepravní náklady a náklady na uskladnění; náklady na výměnu zámků.

Připojistitelná pojistná nebezpečí
Pojištění staveb: povodeň a záplava; strojní a elektronická rizika.
Pojištění domácnosti: povodeň a záplava; odcizení vč. vandalismu a sprejerství; škody způsobené poruchou chladícího zařízení.

Připojistitelné předměty pojištění:
Pojištění staveb: základní vybavení domácnosti; ztráta nájemného; terénní úpravy a porosty; stavby nemající charakter budovy; zahradní jezírko; 
zahradní nábytek; zahradní technika
Pojištění domácnosti: věci zvláštní hodnoty; věci ve vozidle.

Pojištění domácnosti
Pojištění na nové ceny věcí, pokud  
jejich zůstatková hodnota neklesne pod 30 %.
Tolerance podpojištění do 15 %.
PČ do 3 mil. Kč, více je možné se  
souhlasem centrály.
Základní spoluúčast 1 000 Kč.
Pojištění povodně spoluúčast 1 %, 
min. 10 000 Kč.
Sleva 5 % za spoluúčast 1 000 Kč.
Sleva 10 % za spoluúčast 3 000 Kč.
Sleva 15 % za spoluúčast 10 000 Kč.
Přirážka 5 % za spoluúčast 0 Kč.
Sleva 3 % za roční úhradu pojistného.
Sleva až 10 % za propojištěnost (stavba, 
domácnost, odpovědnost). 
Obchodní sleva dle oprávnění k jejímu 
udělování.
Asistenční služby zdarma - tel. 296 339 687.
Elektrikář, instalatér, plynař, topenář, sklenář,
zámečník apod. Limit 5 000 Kč na jeden 
asistenční zásah, počet zásahů za pojistný rok 
je neomezený.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti občanů za újmu vč. 
odpovědnosti vlastníka/držitele/nájemce/
správce nemovitosti za újmu.

Vztahuje se na újmy na životě a zdraví, na 
věcech a zvířatech, následnou majetkovou 
újmu a na nemajetkovou újmu.
Sleva 5 % za spoluúčast 3 000 Kč.
Sleva 10 % za spoluúčast 5 000 Kč.
Sleva 15 % za spoluúčast 10 000 Kč.
Přirážka 5 % za spoluúčast 0 Kč.
Sleva 3 % za roční úhradu pojistného.
Sleva až 10 % za propojištěnost (stavba, 
domácnost, odpovědnost). 
Obchodní sleva dle oprávnění k jejímu 
udělování.
Volitelné sjednání Odpovědnosti občanů 
vč. odpovědnosti vlastníka/držitele/
nájemce/správce nemovitosti nebo 
samostatné sjednání odpovědnosti občanů 
či odpovědnosti vlastníka/držitele/
nájemce/správce nemovitosti. 
Pojištění lze sjednat pouze s pojištěním 
staveb nebo pojištěním domácnosti.
Pojištění odpovědnosti v běžném 
občanském životě se vztahuje na území 
Evropy.
Volitelný limit pojistného plnění 
1 000 000 Kč / 2 500 000 Kč / 
5 000 000 Kč / 10 000 000 Kč / 
20 000 000 Kč / 50 000 000 Kč.

Pojištění rodinného domu a bytové jednotky v osobním vlastnictví



Pojistné nebezpečí Základní limit v Kč Rozšířený limit v Kč*

Přepětí, podpětí, zkrat a krádež elektrické energie 30 000 až 200 000

Škoda na věcech mimo místo pojištění 10 000 až 50 000

Škoda na zvířatech 20 000 x

Zatečení atmosférických srážek, vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, lom trubky 30 000 až 100 000

Škoda na věcech sloužících k výdělečným účelům/výkonu povolání 15 000 x

Peníze a ceniny 5 000 Kč/50 000 Kč v trezoru 
min. BT 0

x

Rozbití skla nebo sanitárního zařízení 30 000 až 100 000

Škoda na věcech v nebytových prostorech na jiné adrese 20 000 x

Škoda na věcech v zabezpečeném prostranství 10 000 až 50 000

Škoda na cennostech 20 % z PČ až 45 % z PČ

Škoda na stavebních součástech 20 % z PČ až 45 % z PČ

Škoda na věcech v nebytových prostorech 15 % z PČ až 40 % z PČ

Věci zvláštní hodnoty x až 1 000 000

Povodeň a záplava x do výše PČ domácnosti, 
max. 10 000 000

Odcizení vč. vandalismu a sprejerství x do výše součtu PČ domácnosti 
a limitu pro věci zvláštní hodnoty

Škoda způsobená poruchou chladícího zařízení x až 50 000

Věci ve vozidle x až 20 000

Náklady na náhradní ubytování 50 000 x

Náklady na vyklizení 10 % PČ, max. 100 000 x

Náklady na přepravu a uskladnění 10 % PČ, max. 100 000 x

Náklady na opravy pojiště ných stavebních součástí v rámci limitu pro odcizení 
stavebních součástí

x

Náklady na výměnu zámků v rámci limitu pro odcizení 
stavebních součástí

x

Pojistné nebezpečí Základní limit v Kč Rozšířený limit v Kč*

Přepětí, podpětí, zkrat a krádež elektrické energie 30 000 až 100 000

Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky 50 000 až 200 000

Rozbití skla nebo sanitárního zařízení 30 000 x

Vandalismus vč. sprejerství 30 000 x

Vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosferických srážek, lom trubky 30 000 až 50 000

Poškození zateplené fasády zvířetem 30 000 až 200 000

Povodeň a záplava x do výše PČ stavby, max. 10 000 000

Náklady na náhradní ubytování x x

Strojní a elektronická rizika x až 50 000

Základní vybavení domácnosti x x

Ztráta nájemného x x

Stavby nemající charakter budovy** x až 100 000

Terénní úpravy a porosty x až 300 000

Zahradní jezírko x až 100 000

* vyšší limit se souhlasem centrály
** neplatí pro online verzi produktu

* vyšší limit se souhlasem centrály

Pojištění trvale obývané domácnosti

Pojištění chaty, chalupy, rekreačně užívané bytové jednotky a samostatné garáže

Náklady na vyklizení a bourání 10 % PČ, max. 100 000 x

Náklady na opravy pojiště ných stavebních součástí v rámci limitu pro stavební 
součásti

x

Stavby nemající charakter budovy** x až 100 000

Terénní úpravy a porosty  x až 300 000

Zahradní jezírko x až 100 000

Zahradní nábytek x až 50 000

Zahradní technika x až 50 000



Pojistné nebezpečí Základní limit v Kč Rozšířený limit v Kč*

Přepětí, podpětí, zkrat a krádež elektrické energie 30 000 až 150 000

Škoda na věcech mimo místo pojištění 10 000 x

Škoda na zvířatech 20 000 x

Zatečení atmosférických srážek, vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, lom trubky 30 000 až 50 000

Škoda na věcech sloužících k výdělečným účelům/výkonu povolání 15 000 x

Peníze a ceniny 5 000/50 000 v trezoru min. BT 0 x

Rozbití skla nebo sanitárního zařízení 30 000 x

Škoda na věcech v nebytových prostorech na jiné adrese 20 000 x

Škoda na věcech v zabezpečeném prostranství 10 000 x

Škoda na cennostech 20 % z PČ až 45 % z PČ

Škoda na stavebních součástech 20 % z PČ až 45 % z PČ

Škoda na věcech v nebytových prostorech 15 % z PČ až 40 % z PČ

Věci zvláštní hodnoty x na dotaz

Povodeň a záplava x do výše PČ domácnosti, 
max. 10 000 000

Odcizení vč. vandalismu a sprejerství x do výše součtu PČdomácnosti 
a limitu pro věci zvláštní hodnoty

Škoda způsobená poruchou chladícího zařízení x až 50 000

Věci ve vozidle x x

Náklady na náhradní ubytování x x

Náklady na vyklizení 10 % PČ, max. 100 000 x

Náklady na přepravu a uskladnění 10 % PČ, max. 100 000 x

Náklady na opravy pojiště ných stavebních součástí v rámci limitu pro odcizení 
stavebních součástí

x

Náklady na výměnu zámků v rámci limitu pro odcizení 
stavebních součástí

x

Pojištění rekreační domácnosti

Tento marketingový materiál byl vytvořen za účelem poskytnutí obecných informací a přehledu o produktu a není návrhem na uzavření smlouvy ani výzvou k podání takového návrhu. 
Materiál slouží výhradně pro základní informaci a neobsahuje kompletní podmínky produktu. Bližší informace  naleznete na www.maximapojistovna.cz nebo u smluvních partnerů.

* vyšší limit se souhlasem centrály

Zahradní nábytek x až 50 000 Kč

Zahradní technika x až 50 000 Kč

Náklady na náhradní ubytování x x

Náklady na vyklizení a bourání 10 % PČ, max. 100 000 x

Náklady na opravy pojiště ných stavebních součástí v rámci limitu pro stavební 
součásti

x

* vyšší limit se souhlasem centrály
** neplatí pro online verzi produktu


