
STAROSTI O DŮM VÁS UŽ PÁLIT NEBUDOU.  
A NAVÍC MŮŽETE UŠETŘIT AŽ 40 % Z OBVYKLÉ CENY!

Víme, jak je dnes těžké udržet celý bytový dům v perfektním stavu. Často stačí jeden sprejer  
nebo silná bouřka a Vy máte najednou starostí nad hlavu. Starat se o bytový dům není nic  
jednoduchého. Navíc pojišťovny standardně nekryjí to, co Vás zrovna nejvíce pálí.

Proto Vám nabízíme unikátní pojištění Austis, které vzniklo spoluprací renomovaných partnerů  
na českém pojistném trhu. V základním krytí nabízí kromě běžných rizik, jako jsou živelná  
nebezpečí, odcizení, vandalismus, i pojištění:

atmosférických srážek (= zatečení)

nepřímého úderu blesku (= přepětí)

sprejerů 

nákladů na výměnu zámků v důsledku odcizení klíčů

odpovědnosti statutárních orgánů SVJ

pojištění nákladů na náhradní ubytování

Pojištění bytového domu: obvyklá cena naše cena

počet bytových jednotek 42, cena nemovitosti 61,3 mil Kč, 
Praha 9

28 393 Kč 17 269 Kč
Ušetříte 11 124 Kč (- 39%)

Podívejte se na modelový příklad:

Kromě pojištění pro SVJ máme i nabídku pro majitele bytových jednotek:

Pojištění bytové jednotky s domácností obvyklá cena naše cena

velikost bytu 40m2, Praha, cena 2,2 mil. Kč, domácnost 200 tis. 
Kč, obč. odp. 1mil. Kč, odp. z držby nemovitosti 1 mil. Kč

3 904 Kč 2 055 Kč
Ušetříte 1 849 Kč (-47%)

Dále nabízíme možnost pojištění pouze domácnosti:

Pojištění domácnosti obvyklá cena naše cena

velikost bytu 40m2, Praha, vybavení domácnosti - 200 tis. Kč, 
občanská odpovědnost 1 mil. Kč

1 710 Kč 900 Kč
Ušetříte 810 Kč (-47%)

V případě, že už nechcete mít starosti navíc  
a ještě chcete ušetřit, prosím kontaktujte nás:

Kristýna Hrečínová  
tel.: 723 025 025, e-mail: pojisteni@austis.cz

Stejně výhodnou cenu můžete získat i pro povinné ručení a havarijní pojištění:

Pojištění vozidla - POV (limit plnění 70/70mil. Kč) + HAV obvyklá cena naše cena

Škoda Octavia, 1,6 diesel, 77 kW, 9/2013, připojištění všech skel 
20 tis., HAV spoluúčast 5% min. 5 000 Kč

13 313 Kč 8 800 Kč
Ušetříte 4 513 Kč (- 34%)


