PROGRAM VÝHODA
ZVÝHODNĚNÉ POJIŠTĚNÍ OD KOOPERATIVY
PRO OBYVATELE BYTOVÝCH DOMŮ ČLENŮ SČMBD
Nabídka určena pro družstevníky, vlastníky i nájemce bytových jednotek družstva a jeho členů

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI VÝHODA
•

Mimořádně výhodná cena

•

Pojistné plnění je hrazeno v nových cenách

•

Volba pojistné částky bez ohledu na plochu bytu

Rozsah pojistné ochrany
•

Živelní rizika (požár, kouř, blesk, povodeň, záplava, atd.)

•

Odcizení, Krádež, loupež, vandalismus

•

Pojištění skel vč. sklokeramických varných desek

•

Dočasné přepětí elektrorozvodné a telekomunikační síti

•

EXKLUZIVNĚ ZDARMA A BEZ SPOLUÚČASTI náhrada škody v případě:
 Ztráty a zalomení klíčů
 Náhrada výdajů na bydlení v případě neobyvatelnosti bytu
 Havárie potrubí a rozvodů

•

Unikátní Připojištění výdajů na bydlení v případě ztráty zaměstnání

•

Zvýhodněné pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě.

Pojištění domácnosti
VÝHODA
Pojistná
Roční cena
částka *
pojištění
300.000 Kč
0.714 Kč
500.000 Kč

1.190 Kč

700.000 Kč

1.666 Kč

900.000 Kč

2.034 Kč

Připojištění odpovědnosti za
škodu v občanském životě
Limit
Roční cena
pojištění *
pojištění

Připojištění výdajů na bydlení
při nezaměstnanosti
Limit
Roční cena
pojištění *
pojištění

1.000.000 Kč

260 Kč

4.000 Kč/měs.

450 Kč

2.000.000 Kč

330 Kč

8.000 Kč/měs.

750 Kč

Komplexní pojištění vozidel NAMÍRU
•

Flexibilní pojištění vozidla, které dokáže libovolně měnit rozsah i výši pojistného krytí

•

Pouze v rámci PROGRAMU VÝHODA je na toto pojištění poskytována SLEVA 20%

•

V rámci pojištění lze sjednat
 Povinné ručení
 Havarijní pojištění
 Dodatková pojištění

•

Nadstandardní asistenční služby ZDARMA

•

V rámci povinného ručení NA100PRO živelní pojištění vozidla ZDARMA

•

Bonus za bezeškodný průběh pojištění až 50 % jak u povinného ručení, tak havarijního
pojištění

•

Možnost převodu bonusů v rámci rodiny nebo z povinného ručení na havarijní pojištění

•

Rizika lze kdykoliv připojistit nebo vypovědět

Slevy a bonusy k pojištění NAMÍRU
•

SLEVA 20% v rámci programu VÝHODA

•

Povinné ručení
 sleva 5 % při roční frekvenci placení
 Bonus Důvěra - sleva 15 % za bezeškodní průběh po dobu následujících 3 let
 až 5 % za další smlouvy u Kooperativy

•

Havarijní pojištění
 sleva 5 % za sjednané povinné ručení u Kooperativy
 sleva 5 % při roční frekvenci placení
 sleva 10 % za závazek využití smluvních servisů
 sleva až 20 % za nadstandardní zabezpečení vozidla
 až 5 % za další smlouvy u Kooperativy

Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA
•

pojištění celé rodiny na jedné pojistné smlouvě

•

přizpůsobení pojistné ochrany konkrétní životní situaci - smlouva na celý život

•

prémie za bezeškodní průběh na konci pojištění a bonus k pojištění zdarma

•

pojistná ochrana již od následujícího dne po sjednání pojištění

•

možnost čerpání finančních prostředků během trvání pojištění

•

možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně

Pojištění rekreačního objektu VÝHODA
•

SLEVA ZA PROPOJIŠTĚNOST 15 – 25% pouze v rámci programu VÝHODA

•

Kompletní pojistná ochrana proti všem živelním nebezpečím již v základním pojištění

•

Pojištění na novou cenu

Úrazové pojištění VÝHODA
•

Roční pojistné pouze 777 Kč

•

Pouze v rámci programu VÝHODA:
 Nezkoumá se zdravotní stav ani rizikovou skupinu klienta
 Pojištění se vztahuje i na sportovce, kteří se účastní organizovaných soutěží

•

Jednoduchá a přehledná pojistná smlouva

Cestovní pojištění VÝHODA
•

Mimořádně nízké roční pojistné
 pro klienty Kooperativy sleva více než 78% z ročního pojistného, tzn. celkové roční
pojistné je ve výši 600 Kč.
 Pro nové klienty sleva 20 % z ročního pojistného, tzn. celkové roční pojistné 1 584 Kč.

•

Kompletní rozsah pojištění
 pojištění léčebných výloh v zahraničí,
 úrazové pojištění,
 pojištění zavazadel,
 pojištění odpovědnosti za škodu,
 pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby.

MÁTE O ZÁJEM O ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ VÝHODA?
•
•
•
•

Navštivte pobočku Kooperativy, Palackého nám. 22, Ivančice
Zašlete dotaz na info@programvyhoda.cz
Volejte 840 105 105
Navštivte www.programvyhoda.cz

