ERGO Skvelé bývanie
Poistenie domu/chaty, bytu a domácnosti

Chcete len tak odpočívať?
Nech sa páči.
Naozaj môžete odpočívať. S ERGO Skvelým bývaním
získavate dokonalé poistné zabezpečenie pre váš dom,
chatu, byt alebo domácnosť.

Vo svojom dome sa chcete cítiť bezpečne. A tak by to malo
aj byť. Zabezpečte svoj dom, chatu, byt alebo domácnosť
proti nežiadúcim vplyvom a cíťte sa bezpečne. My v ERGO
Poisťovni vám prinášame poistné krytie, ktoré v prípade
nečakaných udalostí zabezpečí, aby váš domov ostal vaším
domovom.

4 varianty poistenia
Unikátne rozloženie poistných rizík podľa vaších želaní vám
umožní vyskladať až 4 varianty poistenia rodinného domu
a chaty alebo poistenia bytu, a rovnako 4 varianty pre poistenie domácnosti. Všetko presne podľa vaších potrieb.
Základom je poistenie Basic a k nemu v ľubovoľnej
kombinácií možnosť dojednať si balíky Plus alebo Extra.

Basic
•
•
•
•
•
•
•

Požiar
Výbuch
Priamy úder blesku
Pád lietajúcich telies
Náraz známeho vozidla
Náraz neznámeho vozidla
Víchrica

•
•
•
•
•
•
•

Krupobitie
Tiaž snehu
Povodeň
Záplava
Zemetrasenie
Výbuch sopky
Lavína

Plus
• Pokles pôdy
• Zosuv pôdy
• Pád stromov, stožiarov a
iných predmetov
• Krádež vlámaním
• Lúpež
• Vnútorný vandalizmus
• Voda z vodovodných
• zariadení

Extra
•
•
•
•

Aerodynamický tresk
Dym
Skrat na elektromotore
Nepriamy úder blesku 		
vrátane prepätia
• Atmosférické zrážky
• Lom skla
• Vonkajší vandalizmus

Jedinečné na trhu: Poistná suma pre zodpovednosť za škodu
vo výške až 100 000 Eur.
Naviac v poistení domácností pri dojednaní najširšieho
balíka Basic + Plus + Extra máte poistenie zodpovednosti
za škodu príslušníkov domácnosti mimo územia SR krytú
na poistnú sumu až 350 000 Eur platnú pre celý SVET.
Celkovo máte na výber z nasledujúcich balíkov
Balík

Poistná suma
pre zodpovednosť

Basic

20 000 Eur

Basic + Plus

60 000 Eur

Basic + Extra

*

60 000 Eur

Basic + Plus + Extra pre domácnosť

350 000 Eur*

Basic + Plus + Extra pre nehnuteľnosť

100 000 Eur

pri poistení domácnosti je poistná suma pre škody v SR zo zodpovednosti
za škodu 100 000 Eur

Prenajímate nehnuteľnosť?
ERGO myslí aj na vás.
V ERGO Poisťovni si uvedomujeme situáciu, ktorá je
v oblasti realitného trhu na Slovensku. Prispôsobili sme tomu
aj náš produkt ERGO Skvelé bývanie, v ktorom máte k dispozícií
aj pripoistenie straty nájomného.

Pripoistenie straty nájomného
Pripoistenie straty nájomného vám zabezpečí náhradu
straty nájomného v prípade, ak sa vaša nehnuteľnosť stane
neobývateľnou po poistnej udalosti až do výšky 80 % nájomného po dobu 6 mesiacov.
Poistná ochrana je poskytovaná na rovnaké riziká, ako sú
dojednané v poistnej zmluve.

Už máte poistenie v inej
poisťovni, a privítali
by ste naše výhody už dnes?
Preneste si poistenie k nám a získajte krytia a výhody,
ktoré ponúka ERGO Skvelé bývanie.

Naše riešenie: Diferenčné poistenie
Diferenčné poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré
sú predmetom poistenia ERGO Skvelé bývanie a zároveň nie
sú, alebo sú len sčasti poistené v inom existujúcom poistení.
Naše diferenčné krytie vám navýši už existujúce krytie od inej
poisťovne a navyše dostanete k nemu aj špičkové služby.

Ako funguje diferenčné poistenie:
Dnes

Zostávajúci čas do konca zmluvy

Výpoveď zmluvy

trhu
Novinka na

Koniec zmluvy v súčasnej poisťovni

Existujúce poistenie od inej poisťovne

ERGO Skvelé bývanie
diferenčné krytie

ERGO Skvelé bývanie
plné krytie

Začiatok poistenia
Máte všetky výhody ERGO Skvelé bývanie a jeho poistnú ochranu už dnes.

Nenastala poistná
udalosť? Znížime vašu
spoluúčasť ako bonus,
a to každoročne.

Ak vám nenastala poistná udalosť, ERGO Poisťovňa
vás odmení v podobe klesajúcej spoluúčasti.

Klesajúca spoluúčasť

trhu
Novinka na

Štandardná spoluúčasť je vo výške 50 Eur.
V prípade, ak nebolo poskytnuté poistné plnenie z poistnej
udalosti, spoluúčasť klesá nasledovne:

Viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bez poistnej udalosti

38 Eur

Viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov bez poistnej udalosti

25 EUr

Viac ako 36 po sebe nasledujúcich mesiacov bez poistnej udalosti

13 Eur

Viac ako 48 po sebe nasledujúcich mesiacov bez poistnej udalosti

0 Eur

Naviac vám ERGO neuplatňuje spoluúčasť:
• pri asistenčných službách,
• v poistení osobných dokladov,
• ak v čase výplaty poistného plnenia máte právo
na náhradu – je známy vinník.

Potrebujete pomoc?
Máme pre vás skvelé
asistenčné služby.

Zabuchli ste si dvere a nemáte kľúče? Potrebujete vymeniť
zámok, či nahradné ubytovanie? V ERGO vám pomôžeme.

Asistenčné služby

Zdarma

My v ERGO Poisťovni si uvedomujeme, že život prináša rôzne
situácie, ktoré vyžadujú neustále zmeny. Preto sme sa
rozhodli prispôsobovať asistenčné služby vaším potrebám.
Aktuálne asistenčné služby vždy nájdete na našej webovej
stránke www.ergo.sk v Aktuálnom zozname asistenčných
služieb k poisteniu ERGO Skvelé bývanie.
Asistenčné služby: Classic
Telefonické informačné služby. Preplatenie práce majstra
a materiálu až do 250 Eur. Zabuchnuté dvere až do 175 Eur
vrátane cylindrickej vložky zámku do 75 Eur. Náhradné
ubytovanie alebo stráženie nehnuteľnosti až do 400 Eur,
psychológ v kritických situáciách a právna asistencia
do 1 500 Eur.

Asistenčné služby: Elite
S ERGO Skvelým bývaním ste pre nás elitným klientom.
V Asistenčných službách Elite vám okrem rozsahu
asistenčných služieb Classic dávame ešte viac.
Predĺžená záruka na menované spotrebiče až na dobu
5 rokov, vrátane poistného plnenia v prípade
neodstrániteľnej chyby na nový spotrebič až do výšky
1 000 Eur.

Páči sa vám produkt?
Výhody: ERGO Skvelé bývanie

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

široké krytie poistných rizík na trhu až 34
jedny z najvyšších limitov na trhu
klesajúca spoluúčasť pre klientov bez poistnej udalosti
klesajúca sadzba s rozširujúcim sa krytím a rastúcou
poistnou sumou
nulová spoluúčasť v prípade známeho vinníka
diferenčné poistenie
ochrana proti inflácií pre každého klienta
podpoistenie až do 15 % neuplatňujeme
pri krádeži vlámaním plníme až do limitu podľa
skutočne prekonanej prekážky
zľava na poistné až do výšky 35 %
poistná suma pre zodpovednosť príslušníkov domácnosti
za škodu na trhu až do výšky 350 000 Eur a územnou
platnosťou pre celý svet zadarmo (s výnimkou SR)
poistenie straty nájmu až do 3 000 Eur na poistnú udalosť
poškodenie, alebo zničenie náhrobných kameňov
aj v prípade vandalizmu (platí pre balík EXTRA)
poistenie úrazu psa a mačky až do výšky 400 Eur
poistenie straty a zničenia osobných dokladov
až do 100 Eur
poruchy chladiaceho zariadenia, ktoré tvorí súčasť
poistenej domácnosti až do 300 Eur
pomoc psychológa v asistenčných službách
možnosť predĺženej záruky na spotrebiče až do veku
5 rokov
náhradné ubytovanie až do výšky 2 500 Eur
možnosť poistenia elektromotorov
rýchla a profesionálna likvidácia poistných udalostí

Jedinečnosti poistenia:
1.

MATERIÁL NEHNUTEĽNOSTÍ = poistiť je možné
nehnuteľnosti zo všetkých stavebných materiálov.

2.

OBÝVANOSŤ NEHNUTEĽNOSTI – poistenie nehnuteľnosti
bez prirážky, ak je minimálne obývaná 180 dní v roku.

3.

ZASTAVANÁ OBLASŤ = nezvyšujeme poistné
pre nehnuteľnosti do 150m od ďalšej obývanej
nehnuteľnosti.

4.

ZÁPLAVOVÁ OBLASŤ = bez výluk a prirážok v prípade
0 škôd z povodne alebo záplavy za posledných 10 rokov.

5.

Automatické poistenie vedľajších stavieb do 30%
z poistnej sumy nehnuteľnosti.

6.

Možnosť poistenia garáže na inom mieste poistenia
vrátane hnuteľných vecí v takejto garáži bez navýšenia
ceny.

Sme tu vždy pre vás!

Uvedomujeme si, že každý z nás potrebuje stabilného a silného partnera, na ktorého sa môže v prípade potreby obrátiť.
My v ERGO Poisťovni to vieme, a preto vám ponúkame naše
služby.
Potrebujete poradiť, alebo nahlásiť poistnú udalosť?
Obráťte sa na nás. Radi vám pomôžeme.
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Váš osobný poradca:

ERGO Linka: 0850 777 777
ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: info@ergo.sk

www.ergo.sk
Pre bližšie informácie o produkte si, prosím, prečítajte príslušné poistné podmienky.

