
Vážení a milí obchodní přátelé,

v úvodu bych Vám ráda poděkovala za skvělou spolupráci  
napříč celou skupinou ČSOB a popřála hodně úspěchů a trpělivosti
v této nelehké a složité době. 

Ve stručném přehledu níže představujeme naše konkurenční výhody  
a podzimní novinky v oblasti pojištění. Věřím, že Vás zaujmou  
a zachováte nám i nadále svoji přízeň.

Iveta Špačková
Manažer externí distribuce 

NÁŠ DOMOV

 z Technická porucha DOMÁCNOST - poškození nebo zničení drobné elektroniky či spotřebičů, vztahuje se i na škody, které neúmyslně 
způsobím sám sobě do 5 let stáří, v NOVÝCH CENÁCH plníme do 5 let stáří (novinka), limit 100 000 Kč

 z Technická porucha STAVBA - poškození nebo zničení strojních a elektronických zařízení, které jsou součástí stavby plníme v NOVÝCH 
CENÁCH do 10 let stáří, vztahuje se i na škody, které neúmyslně způsobím sám sobě, limit 100 000 Kč

 z Pojištění záplavy a povodně - pojistíme nemovitost i ve 4. záplavové zóně – místo pojištění nesmí být za posledních 20 let zaplaveno 

 z Jednotlivě specifikované věci: pokud si klient připojistí a specifikuje jednotlivou věc – např. kolo, kočárek, je pojištěna na celém území 
ČR (do 3 let v nových cenách)

 z Novinka „Cykloasistence“ - zajistíme opravu jízdního kola na veřejně dostupných cestách a na všech značených cyklostezkách či 
cyklotrasách v případě poruchy nebo nehody. Platí u pojištění domácnosti – limit 7 000 Kč

 z Novinka „Servis tepelných čerpadel a klimatizací“ - zajistíme odbornou pomoc při poruše zařízení - platí pro pojištění stavby i 
domácnosti

 z Novinka - PREMIANT PLUS – VARIANTA PRO NÁROČNÉ - Bez sublimitů pojistných nebezpečí – pojištění do výše pojistné částky!!! 
Technická porucha s limitem 200 000 Kč !!!

NAŠE AUTO

 z HAV - GAP - Garantovaná Ochrana Majetku - stáří vozidla 2 roky a vozidla do 3,5 t

 z POV - škody na vlastním vozidle – střet, pád nebo náraz vozidla + způsobená škoda třetí osobě + škoda půjde z OPV a současně si 
klient poškodí vlastní vozidlo = uhradíme náklady na opravu vozu do výše 10 000 Kč

 z Škody na vlastním vozidle – střet, pád nebo náraz vozidla + způsobíte škodu třetí osobě + škoda půjde z Vašeho OPV a současně si 
poškodíte vlastní vozidlo = uhradíme Vám náklady na opravu vozu do výše 10 000 Kč 

 z Novinka HAV „Plnění pouze rozpočtem“ platí pro varianty STANDARD a DOMINANT - nižší pojistné o cca 10 % 
 z Novinka POV – nové limity u POV ve variantě Standard - pro smlouvy s počátkem pojištění od 1.1.2023 budou platit nové limity 
pojistného plnění  – 50/50 mil. Kč

NÁŠ ŽIVOT

 z Krátká čekací doba – 2 měsíce - je pro volitelná pojištění, která se vztahují i na nemoc

 z Pojištění NaÚvěr - pojistné plnění je vyplaceno, pouze za 1 událost, která nastane dříve: Úmrtí pojištěného nebo Přiznání invalidity  
3. stupně 

 z Pojištění NaCesty – 2x více plnění - při sjednání tohoto pojištění klient získá 2 násobné plnění ze všech pojištěných rizik v případě 
úrazu při dopravní nehodě na pozemní komunikace, drážní doprava, letecká doprava, vodní doprava

 z Novinka - sjednání PS zaplacením - možnost sjednání všech rizik s výjimkou investiční složky (pojištění smrti nebo dožití)

 z Novinka - Bezúpisová varianta - sjednání Pojistné smlouvy bez vyplňování Zdravotního dotazníku -  
sjednání Pojistné smlouvy ihned (bez nutnosti posouzení UW)


