MAJETEK – CÍLOVÝ TRH

Tento dokument je určen distributorům pojistných produktů a obsahuje informace pro orientaci a zaměření na cílovou
skupinu vhodných zákazníků s ohledem na jejich požadavky, potřeby a cíle. Cílový trh zákazníků je vymezen s přihlédnutím
k povaze a složitosti pojistného produktu, v úvahu jsou vzaty distribuční kanály, úroveň dostupných informací a finanční
způsobilost a gramotnost na cílovém trhu.

POJIŠTĚNÍ MAJETEK
Pojištění Majetek je cíleno na osoby starší 18 let, které mají zájem o pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v rámci
běžného občanského života a pojištění škody na svém majetku, které vznikly z důvodu živelních rizik, odcizení,
vandalismu nebo poškození zvěří.
Dále jsou cílové osoby ty osoby, které mají zájem na pojištěném majetku z jiných důvodů např. nájemníci, osoby, jimž
bude svědčit právo být majitelem nemovitosti v budoucnu v souvislosti s nabytím vlastnického práva, dědictvím či
darováním.
Majetkové pojištění je cíleno na nemovitosti – rodinné domy a byty určené k bydlení, jejichž celková i obytná plocha
nepřesahuje 600 m2, zároveň i plocha všech vedlejších objektů nepřesahuje 600 m2 a současně není používána pro
podnikatelské účely z více jak 50% plochy nemovitosti.
Pojistit lze trvale obývané a přechodně obývané objekty na území ČR s maximálně 2 nadzemními podlažími a nejvíce
3 bytovými jednotkami, a to i za předpokladu, že se jedná o rozestavěné nemovitosti nebo nemovitosti v rekonstrukci.
Pojištění majetku pro pojistné nebezpečí povodně se sjednává pouze v oblasti povodňových zón 1–3.
Pojištění odpovědnosti za škody a pojištění majetku není určeno právnickým osobám a osobám podnikajícím.
Pojištění majetku není určeno pro nemovitosti využívané z více jak 50% plochy k podnikatelským účelům.
Do pojištění majetku nejsou zahrnuty nemovitosti, které nejsou v dobrém technickém stavu a mají více než 4 bytové
jednotky nebo svým charakterem odpovídají bytovému domu. Zároveň nepojistíme nemovitosti s plochou větší než
800 m2 a domácnost s pojistnou částkou nad 5 000 000 Kč.
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