PR I VAT S C H U T Z

Короткий огляд Страхування домашнього майна
(Hausratversicherung)
Для чого потрібне страхування домашнього майна (Hausratversicherung)?
З плином часу у вашій домівці накопичується багато речей: одяг, меблі, електроприлади тощо. Уявіть собі, що внаслідок пожежі все
буде повністю знищено і вам доведеться купувати кожну річ заново. Але навіть і втрата окремих речей, наприклад через крадіжку
зі зломом, може болюче вдарити по фінансах. У цих випадках допоможе страхування домашнього майна. У компанії Allianz ви
можете визначити обсяг страхового покриття на своє домашнє майно.
Приклади
КРА Д ІЖК А З І З ЛО М О М

П ОЖЕ Ж А У КВ А Р Т И РІ

Родина К. пішла з дому лише на кілька годин,
щоб відвідати друзів. Коли вони повернулися
ввечері, двері були виламані й у квартирі
побували зловмисники. Телевізор, ноутбук,
картини і столове срібло – все зникло.

Увечері Фелікс переключив телевізор у
режим очікування й пішов спати. Через
погане тепловідведення вночі почав тліти
кабель телевізора. Виникла пожежа. Завдяки
спрацюванню димової сигналізації сім’ї
вдалося вчасно втекти неушкодженою.
Проте більшість їхнього майна було знищено
вогнем і димом.

Лаура ввімкнула посудомийну машину й
пішла до вітальні. Через годину вона
помітила, що протекла вода. Лаура
викликала майстра, який відремонтував
посудомийну машину. Але найбільших
ушкоджень зазнала кухня: довелося
замінити плінтуси й частину меблів.

Збитки:
40 000 євро

Збитки:
3300 євро

Збитки:
7800 євро – вкрадене майно
850 євро – пошкоджені двері

З АТО П ЛЕН НЯ В ОДО П Р О ВІ Д Н О Ю В ОДО Ю

Виплати в разі страхування домашнього майна
Відшкодування збитків за ціною нового майна.
У разі виникнення збитків вам відшкодовується вартість, яку
застрахований предмет має в разі купівлі нового. Якщо
пред- мет пошкоджено, ми відшкодуємо витрати на ремонт.
Застраховані ризики.
Захист від пошкоджень, спричинених пожежею, блискавкою, вибухом, протіканням водопровідної води, бурею, градом, крадіжкою з проникненням, а також пограбуванням і
вандалізмом після злому.
Відмова від зарахування грубої недбалості.
Виникнення збитків у результаті необережності може призвести до зменшення компенсації, наприклад, якщо пожежу
у квартирі спричинили залишені без нагляду свічки, або затоплення водою з пральної машини сталося, коли

нікого не було вдома. У тарифах Smart, Komfort та Premium
такі збитки входять у пакет страхування.
Страхування домашнього майна Allianz (Allianz
Hausratversicherung) також покриває наведене нижче.
Збитки в результаті перенапруги електроенергії.
Навіть без прямого удару блискавки під час грози можливі
небезпечні підвищення напруги, у результаті яких може бути
пошкоджено електричні пристрої.
Страхування речей, які перебувають не за місцем
страхування.
Страхування на ваше домашнє майно, яке тимчасово не перебуває у квартирі, поширюється у всьому світі. Це стосується таких страхових ризиків, як пожежа, затоплення водо- провідною
водою, гроза, град або крадіжка зі зломом.

Найкращі послуги за привабливими цінами – страхування домашнього майна Allianz
(Allianz Hausratversicherung).
Під час особистої зустрічі із страховим агентом
для вас буде знайдено найоптимальніше рішення.

Докладніше
на тему :
allianz.de

Порівняння тарифів
Страхові послуги (скорочений опис)

У всі пропозиції входять указані послуги

Basis

Smart

Komfort

Premium

 трахується все домашнє майно в застрахованій квартирі, у загальних приміщеннях і в гаражах.
С
Збитки внаслідок пожежі, удару блискавки й вибуху.
Збитки, які виникли в результаті грози, граду або затоплення водопровідною водою.
Збитки в результаті крадіжки з проникненням, а також пограбування та вандалізму після злому.
Basis

Smart

Komfort

Premium

650 євро / кв. м

650 євро / кв. м

650 євро / кв. м

1300 євро / кв. м

20 % страхової суми

30 % страхової суми

40 % страхової суми

50 % страхової суми

Будь-які пошкодження вдома, напр. дитина
порізала диванне покриття

—

1000 євро

5000 євро

Крадіжка вдома, напр. крадіжка з обманом

—

1000 євро

5000 євро

30 000 євро

Додаткове страхове покриття для нового домашнього майна,
напр. для нещодавно придбаних речей

—

—

Необмежено

Необмежено

Захист в Інтернеті, напр. для операцій з онлайн-банкінгом та
під час онлайн-покупок

—

—

Включено

Включено

Покриття від усіх ризиків, страхує будь-які
збитки, крім тих, які прямо виключаються
напр. війна, злочинний умисел

—

—

—

Включено

Basis

Smart

Komfort

Premium

Fahrradschutz (захист велосипедів), від крадіжки
страхуються всі велосипеди вашого домогосподарства
разом з велосипедними причепами – цілодобово та по
всьому світу.

Додатково

Додатково

Додатково

Включено

Glasschutz Hausrat (захист скла в домашньому майні),
страхуються усі скляні поверхні меблів та настінні
дзеркала, внутрішні скляні конструкції, напр. скляні
вітрини шаф, двері, столи, скляні/пластикові панелі
душових кабін.

Додатково

Додатково

Додатково

Включено

Glasschutz Gebäude (захист скла будинок), страхуються
зовнішні скляні конструкції, напр. вікна, зимові сади або
скляні дахи на випадок побиття.

Додатково

Додатково

Додатково

Включено

Extremwetterschutz (weitere Naturgefahren) (захист від
екстремальних погодних умов (інших природних ризиків),
страхове покриття на випадок екстремальних погодних
умов та інших природних катаклізмів, зокрема страхуються
збитки від повеней, заторів, снігопадів, землетрусів.

Додатково

Додатково

Додатково

Включено

Notfallservice Zuhause (страхове покриття на випадок
аварійних ситуацій удома), напр. послуги слюсаря,
сантехніка або електрика. Цілодобово.

Додатково

Додатково

Включено

Включено

Страхова сума
Цінні речі, напр. прикраси, годинники, готівкові кошти, предмети мистецтва

Доцільні доповнення до страхового захисту

Страхова
сума

Ви повинні це знати
Не підходить для: осіб із вартісним домашнім майном та особливими
потребами в страхуванні цінностей За страхової суми понад
500 000 євро рекомендується тип страхування Allianz Privat.
Страхова сума: вона повинна відповідати ціні нового придбання всіх
речей у господарстві. Як правило, застосовується сума в розмірі
650 євро за квадратний метр житлової площі для домогосподарства
з устаткуванням середнього рівня

та відповідно 1300 євро за квадратний метр житлової площі для
домогосподарства з вартісним устаткуванням (Premium).
Приватне страхування: ви отримуєте привабливі цінові переваги на
та- рифи Komfort та Premium, якщо оформите додаткові поліси
приватного страхування.
Загальні умови страхування: ця інформація може надати вам лише
за- гальне уявлення про види страхового покриття. Поточні загальні
умови страхування на момент укладання договору є вирішальними
щодо ва- шого страхового забезпечення.

Dieser ukrainische Prospekt ist ein besonderer Service für Sie. Alle Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.
Die gesamte Kommunikation zu Ihrem Vertragsverhältnis erfolgt ebenfalls in deutscher Sprache.

Meine Allianz & Allianz Vorteilsprogramm
Більше інформації, більше переваг – день за днем.
Зареєструйтеся на сайті www.allianz.de/meine-allianz
www.allianz.de
Allianz Versicherungs-AG

Ми завжди поруч, коли це важливо:
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Особливо підходить для: осіб із власним домогосподарством.

