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Reality s asistencí
pojištění budov
Pojistný produkt Reality s asistencí se 
týká pojištění obytných a kancelářských 
budov (dokončených, rozestavěných 
a budov rekonstrukci). Možné je také sjednat 
pojištění pouze společných částí domu, což 
může být zajímavé především pro budovy, 
ve kterých vzniklo společenství vlastníků 
jednotek. Kromě standardně nabízeného 
živelního pojištění a pojištění odpovědnosti 
z držby nemovitosti přináší Generali řadu 
novinek.
Asistenční služby jsou zahrnuty v ceně 
pojištění, v jejich rámci je i poskytování  
právní asistence. 

Pro koho je pojištění Reality s asistencí určeno?
Pojištění je určeno pro majitele obytných budov, kancelářských 
budov nebo vlastníky společných částí domu. Pojistit si mohou 
rozestavěné, dokončené a rekonstruované nemovitosti.

Co je možné v rámci pojištění budov Reality 
s asistencí sjednat?
✔ Pojištění budov (dokončené budovy),

✔  společných části domu (střechy, schodiště, výtahy atd.),

✔  rozestavěných budov (včetně budov v rekonstrukci). 

Proti jakým nebezpečím je možné budovy pojistit?

 Pojištění budov, pojištění společných částí domu:

Základní pojištění

✔  požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, 
náraz vozidla, aerodynamický třesk

✔  voda z potrubí, lom trubek

✔  vichřice, krupobití, tíha sněhu a pád stromu

 Pojištění na první riziko

✔  přírodní katastrofy a povodně

✔  elektromotory

✔  strojovny a strojní zařízení

✔  hasicí přístroje a hadice

✔  vandalismus

✔  pojištění skla proti rozbití

✔  krádež či loupež příslušenství budovy nebo materiálu a tech-
niky určené k údržbě 

Pojištění odpovědnosti

✔  pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

✔  připojištění odpovědnosti za škody v důsledku pozvolného 
vnikání vlhka nebo působení par, vlhkosti nebo srážek

✔  připojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti jako pronají-
matele za škodu způsobenou nájemníkovi/nájemníkům 

 Rozestavěné budovy

Základní pojištění

✔  požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, 
náraz vozidla, aerodynamický třesk

✔  voda z potrubí

✔  vichřice, krupobití, tíha sněhu a pád stromu 

Pojištění na první riziko

✔  přírodní katastrofy a povodně 

Doplňkové pojištění

✔  pojištění odpovědnosti (rozestavěné budovy, stavební úpravy 
a rekonstrukce) 

odcizení

strojní rizika

přerušení provozu

odpovědnost

živly

elektronická rizika

přeprava

Pojištění podnikání

Komplexní majetkové pojištění pro malé  
a střední podnikatele, vhodné pro všechny druhy 

a formy podnikatelských subjektů.

Možnost zvolit kombinaci 
předmětů pojištění 

a pojistných nebezpečí 
podle potřeb a možností klientů.

Pojištění sjednávané 
na novou cenu.  

Plnění odpovídá nákladům 
na pořízení věci jako nové 

v daném místě a čase.

Možnost sjednání dalších nadstandardních druhů 
pojištění (přerušení provozu, pojištění přepravy, 

elektronická a strojní rizika apod).
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