
Pojištění majetku

Vy svůj domov vytváříte. Na nás je, abyste si ho 
i v případě nepříjemného překvapení mohli užívat dál.

Pojištění občanské odpovědnosti pro všechny členy domácnosti

Pojištění stavby

Proč pojištění majetku u nás

Tím myslíme konstrukci domu včetně vnitřních prvků, 
plot a další stavby na pozemku:
       stěny, příčky a fasáda, 

       stropy a sádrokartonové podhledy, 

       rozvody vnitřní i vnější na pozemku, 

       klimatizace a tepelná čerpadla, 

       bazén, plot, studna, 

  stavební materiál na pozemku,

       věci uchycené pevně ke zdi (například kuchyňská linka včetně vestavěných 
  spotřebičů, vana, sprchový kout, vestavěné skříně, podlahové krytiny, dveře, 
  vnitřní malby, obložení stěn).

Direct je konečně
normální pojišťovna

K pojištění stavby nebo domácnosti 
si můžete výhodněji sjednat 
i pojištění odpovědnosti, kterému 
se lidově říká pojištění na „blbost“.

Pojištění kryje všechny lidi, kteří 
skutečně bydlí na jedné adrese, 
i když tam nemají trvalé bydliště. 

Víte, že… Škody proplácíme v nových cenách. 
Znamená to, že za zničenou starou sedačku 
dostanete tolik peněz, abyste si mohli pořídit novou.

Pojištění domácnosti

A všeho, co se v domácnosti nachází nebo k ní přísluší:
  domácí spotřebiče a nábytek,

  oblečení a sportovní potřeby,

  malby a vnitřní rozvody,

  šperky, sbírky a obrazy,

  nádobí a ostatní vybavení kuchyně,

  koberce, linolea a plovoucí podlahy,

  věci uchycené pevně ke zdi,

  zahradní vybavení.

Kryje vám záda, když například 
vytopíte souseda, škobrtnete 
a rozbijete něco v obchodě nebo 
když padající taška z vaší střechy 
někoho zraní.

Nemusíte mít kolem domu hradby.  
U nás stačí, když máte plot vysoký 
120 cm.

Chráníme vás na maximum. 
Rizika máte nastavená na pojistnou 
částku, která odpovídá hodnotě 
stavby, případně domácnosti.  

Věci ve sklepě můžete mít na zemi.  
Ani podmínku, že musíte mít ve 
sklepě věci 15 cm nad zemí, u nás 
nenajdete.

Nemusíte utahovat uzávěr vody.  
U nás nemusíte na rozdíl od jiných 
pojišťoven při odjezdu na déle než 
3 dny zavírat hlavní uzávěr vody.

Pojistíme...
        Dům, byt, chatu i třeba mobilheim.

        Pojistíme vás, ať už nemovitost vlastníte, pronajímáte a nebo bydlíte v nájmu.

         Zvládneme vám pojistit chodník, dvorek, příjezdovou cestu a další zpevněné plochy.

        Teprve začínáte stavět? I s tím si poradíme.

    U nás vše vyřídíte online.

    Háčky ve smlouvě nenajdete.

    Máte svobodu kdykoliv odejít.

    Smlouva platí v podstatě okamžitě.

    Mluvíme srozumitelně a lidsky.

Zaplatíme zámečníka i poruchu kotlů

Všechno, co děláme, se snažíme dělat jednoduše, 
rychle, spolehlivě a přátelsky.

Jízdní kola. Pojistíme až 4 kola po 
celé Evropě proti krádeži, vandalismu, 
dopravní nehodě či poškození 
přírodními živly.

Ke každému pojištění získáte zdarma asistenční služby. 
Do výše limitu vám například zaplatíme:

        práci zámečníka, když si zabouchnete dveře,
        poruchu zdroje tepla, ať nezmrznete,
        deratizaci, dezinsekci a dezinfekci, když se něco neočekávaně přemnoží,
        opravu spotřebičů po záruce,
        práci řemeslníka při havárii,
        poruchu zahradní techniky, dílenského vybavení a ručního nářadí, 
        abyste mohli dále pracovat.

Direct je tu pro vás

Klientská linka Directu +420 221 221 221
Ve všední dny od 800–1900

Hlášení škody +420 270 270 777
Ve všední dny od 800–1900

Asistenční linka 24/7 +420 291 291 291
 directasistence.cz 

direct.cz

company/direct-pojistovna

direct.pojistovna

directpojistovnadirect.cz  •   info@direct.cz

Proti čemu jste pojištění
Stavbu i domácnost máte pojištěné na:

  základní nebezpečí (požár, výbuch, přímý úder blesku, 

  vichřice, krupobití, pád předmětů, sesuv půdy atd.),

  vodovodní škody.

Také vám umíme pojistit

Proti čemu je dobré se ještě pojistit:
  povodeň a záplava, zatečení vody,

  odcizení a vandalismus,

  poškození spotřebičů zkratem,

  poškození skel a sanity.

Psy a kočky. Když budou 
potřebovat veterináře, 
zaplatíme ošetření a léky.

Garáž. Vaši garáž i s vybavením 
pojistíme až do vzdálenosti 15 km 
od vaší domácnosti.

Zdravotní pomůcky. Pro případ 
zničení, poškození nebo odcizení 
pojistíme naslouchátka 
i invalidní vozík. 

Zdarma vám navíc pojistíme:
  věci k výdělečné činnosti, například telefon nebo notebook do výše 100 000 Kč,

  peníze do výše 30 000 Kč.

Jak objednat asistenci

+420 291 291 291

po telefonu na čísle

online přes

directasistence.cz


