
Majetkové pojištění

Bezpečný domov Plus

Pojištění budov, bytů, chalup 

a domácností

S EXKLUSIVNÍ SLEVOU PRO 

ČLENY KOOBS
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Bezpečný domov Plus

▪ Jednoduchost 

▪ 1 údaj pro stanovení výše pojistného: m2 obytné plochy

▪ Bez limitů na elektroniku, stavební součásti, sklo, vše do výše PČ

▪ Jeden způsob minimálního zabezpečení pro všechny PČ

▪ Rozsah krytí odpovídá „komfortní variantě krytí“ u jiných pojistitelů, řada 

nadstandardních krytí a služeb je zdarma (odcizení zabudovaného příslušenství budovy, 

škody zvěří, srážková voda, auto v garáži, rozbití skla aj.) 

▪ Obvyklá doplňková krytí jsou v základním rozsahu, tj. bez příplatku (pojištění až 3 ks 

vedlejších budov, občanská odpovědnost, odpovědnost z držby nemovitosti, asistenční 

služby) 

▪ Možnost sjednání smlouvy online

Výhody pojištění 
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Bezpečný domov Plus

▪ Budovu - s jedním až dvěma byty (může být i rekreační stavba)

- s podnikatelskou činností na méně než 50% obytné plochy 

- ve stavbě (není krytá krádež ani vandalismus, sleva 50% na pojistném)

▪ Byt v osobním vlastnictví (i rekreační) 

▪ Domácnost - trvale obydlená domácnost (obývaná minimálně 270 dní v roce)

- rekreační domácnost

- zařízení kanceláře a ordinace do limitu 100.000 Kč

▪ Vedlejší stavby - v součtu do 50m2 a max. 3 ks jsou pojištěny automaticky s budovou

(garáž, altán, kůlna, pergola) (kromě skleníků a bazénů)

- připojištění další vedlejší budovy (nad 3 ks, a garáže na jiném pozemku)

Co můžete pojistit?
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Bezpečný domov Plus

Rizika jsou pojištěna až do výše pojistné částky

(na maximální limit ) 

▪ požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, náraz vozidla, imploze, rázová vlna

▪ zemětřesení, pád lavin, sesuv půdy

▪ vichřice, krupobití

▪ tíha sněhu, pád skály, stromů 

▪ povodeň, záplava

▪ voda z potrubí

▪ rozbití skla

▪ krádež vloupáním u trvalé obydlené domácnosti (nejsou limity na elektroniku, stavební 

součásti)

Pojistná rizika pro BUDOVU + DOMÁCNOST
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Bezpečný domov Plus

▪ vystoupnutí vody z kanalizace, srážková voda 

(150.000 Kč)

▪ odcizení zabudovaného příslušenství budovy   

(limit 100.000 Kč)

▪ krádež vloupáním (věci k údržbě budovy)             

(limit 100.000 Kč)

▪ přepětí, podpětí (limit 50.000 Kč)

▪ vandalismus (limit 50.000 Kč)

▪ škody zvěří (limit 20.000 Kč)

▪ finanční újma za ztrátu vody (limit 20.000 Kč)

▪ zachraňovací náklady na majetek (15%/30% nad PČ)

▪ náhradní ubytování do 12 M (limit max. 150.000 Kč)

▪ odpovědnost z držby 

Pojištěny jsou také:

▪ vedlejší budovy (do 50 m2, až 3 ks) na pozemku, 

▪ solární zařízení, oplocení

▪ rostlinné kultury (požár)

▪ osobní auto v garáži (požár) (limit 100.000 Kč)

Připojistit lze:

▪ Povodně/záplavy (max. 7 mil. Kč)

▪ vedlejší stavby na jiném pozemku

▪ bazény + elektromotory jako příslušenství bazénu, 

vířivé vany (pevně zabudované)

▪ odpovědnost z držby až na 10 mil. Kč (do limitu 1 

mil. Kč je automaticky pojištěno v základu)

▪ odpovědnost chovatele psa/koně/skotu (až 5 ks)

BUDOVA/BYT - v základním rozsahu jsou pojištěna i následující rizika
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Bezpečný domov Plus

▪ vystoupnutí vody z kanalizace, srážková voda       

(limit 150.000 Kč)

▪ cennosti do 100.000 Kč (v trezoru až 300.000 Kč) 

(možnost individuálního navýšení až na 1 mil. Kč)

▪ věci v nebytových prostorách (5.000/30.000/100.000 

Kč/do výše PČ, na časové ceny)     

▪ Přepětí a podpětí (limit 50.000 Kč)

▪ vandalismus (limit 50.000 Kč)

▪ finanční újma za ztrátu vody (limit 20.000 Kč)

▪ zkrat zabudovaného elektromotoru (limit 20.000 Kč)

▪ zachraňovací náklady na majetek (15%/30% nad PČ)

▪ náhradní ubytování do 12 M (limit max. 150.000 Kč)

▪ občanská odpovědnost

▪ asistenční služba 24 hod.

Mimo místo pojištění jsou pojištěny:

▪ loupež (limit 50.000 Kč)

▪ krádež vloupání do zavazadlového prostoru auta v ČR 

(do 1% z PČ)

▪ cestovní zavazadla, zneužití telefonu (limit 10.000 

Kč)

▪ bydliště studujících dětí v Evropě (limit 80.000 Kč)

Připojistit lze:

▪ Povodně/záplavy (max. 1,5 mil. Kč)

▪ občanskou odpovědnost až na 10 mil. Kč (do limitu   

1 mil. Kč je automaticky pojištěno v základu)

▪ odpovědnost chovatele psa/koně/skotu (až 5 ks)

▪ zařízení kanceláře a ordinace, (věci k podnikatelské 

činnosti do 100.000 Kč)

DOMÁCNOST - v základním rozsahu jsou pojištěna i následující rizika
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Bezpečný domov Plus

Rozdíly od trvale obydlené domácnosti:

▪ pojištění na časové ceny

▪ Elektronika, optika a stavební součásti limit 10% z PČ

▪ rozbití skla, jízdní kola, invalidní vozíky limit 10.000 Kč

▪ nejsou pojištěny peníze v hotovosti a cennosti v trezoru

▪ občanskou odpovědnost je možno připojistit za příplatek

Rekreační domácnost
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Bezpečný domov Plus

Minimální pojistnou částku pro pojištění určuje pojistitel dle m2 obytné plochy pojištěné 

domácnosti nebo budovy či bytu

▪ jediný povinný údaj pro stanovení ceny

▪ Minimální PČ je stanovena pojistitelem, tudíž klient nenese riziko podpojištění

▪ v případě potřeby vyšší pojistné částky lze zvolit kteroukoliv vyšší dle tarifní tabulky

Do obytné plochy se započítává podlahová plocha pojištěné domácnosti nebo budovy či 

bytu používaná pro účely bydlení a pro stejné účely používané sklepy a půdy. Je-li 

připojištěno zařízení ordinace nebo kanceláře, započítává se do obytné plochy též užitná 

plocha těchto prostor.

Do obytné plochy se nezapočítávají schodiště, otevřené balkony a terasy

Stanovení pojistné částky
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Bezpečný domov Plus

K dispozici jsou slevy:

▪ za vyjmutí rizika povodeň, záplava  5%

▪ za spoluúčast 1.000 Kč 5%

▪ za spoluúčast 3.000 Kč 10%

▪ za spoluúčast 5.000 Kč 15%

▪ Obchodní pro členy KOOBS   10%

Systém slev



10

Kontakty

Děkujeme za pozornost.

Erika Jelinková

Koordinátor pro KOOBS, z.s.

SV Pro-finance, spol. s r.o.

Vyskočilova 1481/4, 

140 00 Praha 4 – Michle

Mobil: + 420 776 333 400

erika.jelinkova@svpf.cz

www.sv-pro-finance.cz

František Ksandr

Koordinátor pro KOOBS, z.s.

SV Pro-finance, spol. s r.o.

Vyskočilova 1481/4, 

140 00 Praha 4 – Michle

Mobil: + 420 602 549 237

frantisek.ksandr@svpf.cz

www.sv-pro-finance.cz

Ing. Miroslav Filinger, MBA

jednatel společnosti

SV Pro-finance, spol. s r.o.

Vyskočilova 1481/4, 

140 00 Praha 4 – Michle

Mobil: + 420 725 789 631

Miroslav.filinger@svpf.cz

www.sv-pro-finance.cz
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