Informace k pojištění
Stavební bytové družstvo Přerov zajišťuje pojištění nemovitosti na
základě rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi Svazem českých a
moravských bytových družstev a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna
Insurance Group.
Základní druhy uzavíraného pojištění:
1. All risk = sdružený živel (integrální franšíza 1 000,- Kč - tzn. škody
do 1 000,- Kč pojišťovna nehradí, hradí škody nad 1 000,- Kč). Pro
pojistné nebezpečí „povodeň“ je sjednána spoluúčast 5 000,- Kč.
Pojištění nemovitosti je na novou cenu.
2. Pojištění odpovědnosti za újmu (jedná se o škody způsobené
zařízením družstva např. prasklá stoupačka, prasklé topení, prasklý
odpad apod. - v těchto případech pojišťovna hradí movité věci
poškozeného
v daném bytě) - integrální franšíza 1 000,- Kč, viz. odst. 1.
3. Vandalismus (integrální franšíza 1 500,- Kč - pojišťovna hradí škody
jen nad částku 1 500,- Kč, škoda musí být nahlášena na Policii ČR
(jedná se
o škody - např. poškození hasících přístrojů - jejich vystříkání, poškození
vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády)
ptactvem, hmyzem a hlodavci, poškození způsobené malbami, nástřiky,
rytím nebo polepením vnější nebo vnitřní části budovy nebo stavby,
úmyslné poškození dveří, zvonkových tabel apod.
4. Pojištění nepřímého úderu blesku (soubor elektrických a
elektronických strojů, přístrojů a ostatní techniky, ovládacích prvků
výtahů, společných komunikačních a televizních sítí, rozvodů,
rozvodných skříní a zařízení, technologií apod.). Pojištěny nejsou
přístroje, které lze považovat za běžnou součást domácnosti (pračky,
myčky, televizory, sporáky, trouby apod.).
Toto pojištění je sjednáno se spoluúčastí 1 000,- Kč.
Stejným způsobem jsou pojištěny i domy, pro které Stavební bytové
družstvo Přerov vykonává správu.
Veškeré pojistné události hlaste bytovému technikovi daného domu.
K nahlášení pojistné události můžete využit níže uvedený formulář.
Příloha: Zápis o škodě

Zápis o škodě - pojistná událost
Datum vzniku škody: .......................................................................
Škoda oznámena technikovi dne: ......................................................................
Adresa vzniku škody: ...................................................................................................................
Příčina vzniku škody - podrobný popis s uvedením její příčiny: ................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Vyjádření, na základě čeho odpovídáme za škodu (zavinění, zanedbání): .................................
......................................................................................................................................................
Fotodokumentace - poškozený
Poškozený:
Jméno:......................................................................................Titul:...........................
Rodné číslo:.........................Adresa: ............................................................................................
Číslo telefonu:..............................................................................................
Vlastník b.j.

ano/ne

Kde škoda nastala, ve které části nebo místnosti (rozměry místností):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Poškozeno:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Škoda nebyla uplatněna s pojistky majetku.

Podpis:
za SBD Přerov

poškozený

