Hlavní výhody
Komplexní ochrana 3 v 1
Získáte pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti v běžném životě
i kompletní asistenční služby pro domácnost.

innogy Pojištění domácnosti

Proč být u innogy
innogy je zárukou inovativních produktů a služeb
s nadstandardním zákaznickým servisem
a stabilním zázemím.

Rychle do původního stavu
V případě pojistné události můžete své poškozené věci rychle nahradit
novými, a to v aktuální tržní ceně do výše dílčích limitů pojistného plnění.

Jednoduše a přehledně
Platby pojistného jsou hrazeny současně se zálohami za energie.

Jako naši zákazníci získáte i další výhody:
•	
více než 40 poboček po celém Česku,
•

NONSTOP zákaznickou linku zdarma,

•	
chat, skype a e-mail pro vaše dotazy,

Vše v jednom balíčku

•	
aplikaci innogy24 pro správu vašeho účtu za energie
kdykoli a odkudkoli,

Zvolíte si jeden ze dvou základních balíčků a je to. Žádné složité
papírování nehrozí.

•	
innogy Kartu se slevou do kina a na skipasy,
•	
zákaznický program innogy Premium plný slev
na zboží a služby.

Chráníme vaši
rodinu i majetek
S innogy Pojištěním domácnosti
získáte i pojištění odpovědnosti
a rychlé asistenční služby už za
219 Kč měsíčně.

NONSTOP zákaznická linka zdarma
800 11 33 55

info@innogy.cz

innogy.cz

Tento dokument má informativní charakter
a netvoří sám o sobě ucelenou nabídku
na uzavření smlouvy.
Změna názvů produktů či obsahu produktové
nabídky vyhrazena. © 2017

Chraňte svůj
majetek a rodinu
Chcete mít jistotu, že je váš domov v bezpečí? Vsaďte na innogy
Pojištění domácnosti.

Komfort za 279 Kč/měs.
Limity pojistného plnění:
• pojištění domácnosti 750 000 Kč
• pojištění odpovědnosti 1 500 000 Kč
• asistenční služby 10 000 Kč

Asistenční služby oceníte v případě havárie
i při běžných opravách. Počítat můžete se
službami instalatéra, elektrikáře, topenáře,
plynaře, sklenáře, zámečníka, podlaháře,
malíře či zedníka a mnohými dalšími.

Pojištění domácnosti kryje poškození
domácnosti živly, vloupání, přepadení, škody
způsobené vandaly a řadu dalších situací.
Vztahuje se na obvyklé vybavení domácnosti
i krádež kočárku, invalidního vozíku a loupež
osobních věcí nesených na sobě či při sobě.
Pojištění odpovědnosti chrání před
finančními dopady újmy nebo škody, kterou
způsobíte na životě, zdraví či majetku jiné
osoby a za niž jste odpovědní.

Basic za 219 Kč/měs.
Limity pojistného plnění:
• pojištění domácnosti 500 000 Kč
• pojištění odpovědnosti 1 500 000 Kč
• asistenční služby 10 000 Kč

innogy tip
Pojistěte si i výhodné ceny energií
a řekněte si o elektřinu či zemní
plyn Optimal s předem známou
cenou a jistotou, že bude v dalších
obdobích jedině klesat.

Nespoléhejte na štěstí a sjednejte
si innogy Pojištění domácnosti.
Navštivte kterékoli z našich
zákaznických center nebo nám
kdykoli zdarma zavolejte.

800 821 821
pojisteniinnogy.cz
ipobocky.cz

Co dělat, když se něco stane? Volejte 221 586 425!
V případě škodní události z pojištění domácnosti nebo odpovědnosti zajistěte, aby se škoda
nezvětšovala. Snažte se škodu zdokumentovat, případně zajistit identifikaci svědků události.
Co nejdříve nám nahlaste událost.
Když vznikne škoda na vaší domácnosti, oznamte vše Policii ČR, pokud škodu způsobila třetí
osoba a zdá se, že jde o trestný čin. Obraťte se co nejdříve na naše operátory, kteří jsou zde
pro vás každý všední den od 8 do 18 hodin.
Pokud způsobíte někomu škodu na majetku nebo újmu na zdraví, co nejdříve nám telefonicky
oznamte, že proti vám byl uplatněn nárok na náhradu škody či újmy nebo že proti vám bylo
v souvislosti se škodní událostí zahájeno soudní či správní řízení. Bez našeho souhlasu
neuznávejte nárok na náhradu škody nebo újmy ani nečiňte jiné kroky.
Když potřebujete asistenční službu, stačí kontaktovat naši asistenční centrálu.
Naši operátoři vám zprostředkují havarijní pomoc, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Příběh zákazníka
Petrlíkovi byli nepříjemně překvapeni, když se vrátili
z dovolené a zjistili, že je někdo vykradl. A kdyby jen
to, zloději ještě poničili nábytek. Ještě že jsou pojištění
u innogy. Okamžitě zavolali na policii a hned potom se spojili
s našimi operátory, aby nahlásili škody. Zámečník jim
v rámci asistenčních služeb vyměnil zámky a Petrlíkovi se
díky pojištění domácnosti brzy dočkali i náhrady škod.

