Domov IN

Moderná ochrana vašej domácnosti
a nehnuteľnosti s rozsiahlymi asistenčnými
službami vrátane právnej asistencie

Zabezpečte svojmu domovu komplexnú ochranu
V prípade nepríjemných udalostí vám poisťovňa AXA poskytne
finančné prostriedky na odstránenie následkov škôd.

Domov IN, všetky druhy poistenia spojené s bývaním
■ Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na vašom byte, dome alebo inej budove
■ Poistenie domácnosti chráni vybavenie vášho domova
■ Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu kryje škody, ktoré spôsobíte

niekomu inému v bežnom živote alebo v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti
■ Výber poistenia podľa potrieb klienta vo variantoch MINI, KLASIK alebo MAXI

Prečo si poistiť svoj majetok v AXA?
■ Všetky druhy poistenia súvisiace s bývaním na jednej zmluve

ZADARMO
môžete ku každej
zmluve navyše získať

• poistenie zodpovednosti
• rozsiahle asistenčné služby
24 hodín denne, 7 dní v týždni
Zabuchli ste si kľúče vo dverách?
Pošleme vám odbornú pomoc.

■ Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu alebo z vlastníctva nehnuteľnosti
■

■
■
■

■
■

ZADARMO k poisteniu domácnosti alebo nehnuteľnosti vo variantoch Klasik a MAXI
Poistenie občianskej zodpovednosti s vyšším rozsahom poistenia a limitom
plnenia až do 400 tis. € je možné uzatvoriť aj samostatne, a to vo variantoch
PLUS alebo EXTRA
Poistenie elektroniky a športových potrieb v trvalo obývanej domácnosti
bez limitu
Výhodné pripoistenie škôd spôsobených pôvodnou alebo záplavou do výšky
dohodnutej poistnej sumy
Krytie nadštandardných rizík ako vandalizmus vrátane poškodenia fasády
sprejermi, poškodenie fasády zverou alebo poistenie škôd spôsobených víchricou
s rýchlosťou už od 60 km/h a pod.
Predĺžená záruka ZADARMO na vybrané domáce spotrebiče v Domácnosti KLASIK
a MAXI
Online prístup k poistnej zmluve a vybavenie poistnej udalosti na www.axa.sk

Možnosti pripoistenia
■ Pripoistenie škôd spôsobených pôvodnou alebo záplavou

Prasklo vám vodovodné potrubie?
Náš technik vám ho opraví.

Vyrazila vám víchrica okná?

Zabezpečíme vám ich zasklenie.

Vytopili vám susedia domácnosť?

Prevezieme váš nábytok do bezpečia.

Riešite spor s dodávateľom služieb?
Poskytneme vám
administratívno-právnu asistenciu.

Pošleme vám pomoc do 1 hodiny.
Ak to nestihneme, zaplatíme vám

20 €.

■ Pripoistenie právnej ochrany rodiny
■ Pripoistenie SAFE ONLINE

Pre uzatvorenie poistenia kontaktujte
Bibianu Mathiovú, tel.: 0908 622 860 alebo Simonu Kunayovú, tel.: 0903 673 222, e-mail: info@dalian.sk, www.dalian.sk
Viac informácií o poistení Domov IN od AXA vrátane poistných podmienok nájdete na www.axa.sk
Produkt ponúka AXA pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IŠO: 281 95 604, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka c. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IŠO: 36 857 521, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka c. 1576/B
AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk

Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom
partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov,
www.dalian.sk, mail: info@dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová,
0903 673 222 - Simona Kunayová

