
Pojištění 
nemovitosti, 
domácnosti 
a odpovědnosti 
za škody občana

Umíme předvídat rizika.
Jsme S ATUM.

Mít krytá záda se vyplatí. Starosti a  řešení problémů nechte na nás. Zajistíme 
vám pojištění domu, bytu a chalupy. Pojistíme vám u nás věci a vybavení domác-
nosti, věci ponechané v  autě, odložené v  šatně nebo věci odcizené z  pojištěné 
domácnosti. Pojistíme i škody, které způsobíte v běžném životě vy a vaši blízcí. 
Jsme připraveni vám podat pomocnou ruku a pomáhat na každém kroku a v kaž-  
dé chvíli.

Exkluzivní podmínky pojištění máme připravené pro členy odborového 
svazu, včetně slevy na pojištění až do výše 63 %.

OBOHACUJEME, 
DOTVÁŘÍME 

A ZKVALITŇUJEME 
ČESKÝ POJISTNÝ 

TRH.

pro členy Odborového svazu zdravotnictví 
a sociální péče České republiky 

SLEVA 
AŽ 63 %



Umíme předvídat rizika.
Jsme S ATUM.

Máte již vyřešenou ochranu 
svého majetku? Zjistěte, jaké 
výhody můžete mít u nás:

• Nadstandardní rozsah krytí u  nemovitosti 
a  domácnosti zahrnující škody způsobené 
živly, zatečením atmosférických srážek, zlo-
dějem nebo vandalem, přepětím, zkratem 
a dalšími nebezpečími. 

• Elektronická a  strojní zařízení nemovitosti 
jsou pojištěná na poškození nebo zničení z ja-
kékoliv příčiny, která není vyloučená (např. 
poškození elektrického kotle, elektrického 
pohonu garážových vrat, klimatizace nebo an-
ténního systému).

• V rámci nemovitosti jsou bezplatně pojištěné 
vedlejší stavby do 50 000 Kč (např. oplocení, 
pergoly) i zahradní architektura.

• Pojištění domácnosti kryje věci svěřené za-
městnavatelem nebo cizí věci sloužící k pod-
nikání (např. odcizení notebooku zaměstna-
vatele z domácnosti).

• Pojištění domácnosti se vztahuje i  na věci 
umístěné v  osobním autě, věci osobní potře-
by odložené na místě k tomu určeném (např. 
šatně) nebo jízdní kola, to vše na území ČR.

• Asistenční služby lze využít v případě havárie 
i při poruše domácího spotřebiče.

• Pojištění odpovědnosti za škody občana vy-
užijete, pokud způsobíte škodu při lyžování, 
poškodíte byt pronajímatele nebo vaše děti 
rozbijí při hře okno.

SPOLEČNOST SATUM CZECH 
PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ POJIŠŤOVACÍ 
MAKLÉŘSKÉ SPOLEČNOSTI
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1997 POSKYTUJEME SLUŽBY V OBLASTI 
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OBORECH.
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Rádi vám připravíme 
nabídku pojištění.

Bc. Ivana Klepcová
specialista osobního pojištění a financí
+420 733 595 998
ivana.klepcova@satum.cz


