
Kooperativa poskytuje krytí rizika povodně a záplavy automaticky v základním krytí 
(bez nutnosti připojišťovat)

Toto nabízí na trhu kromě Kooperativy pouze jedna pojišťovna, a to se spoluúčastí 
30.000 Kč

Kooperativa nerozlišuje riziko povodně a záplavy

Klient je vždy pojištěn na plnou pojistnou částku, kterou si sám zvolí
( jiné pojišťovny mají v nabídce limity pro tato rizika, např. 50 tis. Kč, max. 5 mil. Kč nebo 
50% z PČ)

Proč zvolit pojišt ění majetku ob čanů u Kooperativy

50% z PČ)

Kooperativa nabízí pojištění v plném rozsahu, bez výluk, vč. rizika spodní vody a 
vystoupání vody z kanalizace



Největší pojistné nebezpečí jsou živelní události
(povodně, záplavy, vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy)

Tyto události ohrožují jakoukoli nemovitost bez ohledu na její 

polohu

Vyskytují se v celé ČR stále častěji

Proč pojišt ění majetku

Kooperativa poskytuje nejširší pojistnou ochranu proti živelním 
událostem

Pro všechny budovy a stavby v místě pojištění bez nutnosti 
specifikace, vč. stavebních součástí a příslušenství i přípojek 
inženýrských sítí

Ochranu nabízí proti všem možným živelním nebezpečím, vč. 
následného vniknutí atmosférických srážek apod.



Pojistné produkty Kooperativy 

Nabízí klientům komplexní pojistnou ochranu

Umožňují individuální přizpůsobení dle potřeb klienta 

Poskytují kvalitu a jistotu

Jsou přehledné a srozumitelné

Neobsahují žádné kličky a skryté výluky

Spolehlivost pojišt ění

Neobsahují žádné kličky a skryté výluky

Cena pojišt ění

Pojistné odpovídá kvalitě, tzn. reálné míře pojistného 
nebezpečí

Na trhu sice Kooperativa nepatří mezi nejlevnější, ale 

vždy je schopna dostát svých závazků



Příklad 1: 

RD, PČ 3 mil . Kč, ostatní objekty a stavby pojištěny na 200.000 Kč, připojištění odpovědnosti 
z držby nem. sjednáno na 1 mil. Kč, skla připojištěna na 10.000 Kč, konstrukce domu zděná, 
spoluúčast 1.000 Kč

Povod ňová zóna 1 (dále jen PZ):

KOMFORT (RD6) KOMPLET PRIMA (RD6) – bez rizika odcizení, krádeže, vandala

Porovnání Komplet x pojišt ění RD 6

3.735 Kč/rok
sleva 20% + 5%

PZ 2:
5.235Kč/rok
sleva 20% + 5%

3.306 Kč/rok

bez slevy

4.864 Kč/rok

2.775 Kč/rok 3.145 K č/rok
sleva 20% + 5% sleva 10 + 5%

4.035 Kč/rok 4.573 K č/rok
sleva 20% + 5% sleva 10% + 5%



Příklad 2: 

RD v, PČ 5 mil . Kč, ostatní objekty a stavby pojištěny na 200.000 Kč, připojištění odpovědnosti 
z držby nem. sjednáno na 1 mil. Kč, skla připojištěna na 10.000 Kč, konstrukce domu zděná, 
spoluúčast 1.000 Kč

Povod ňová zóna 1 (dále jen PZ):

KOMFORT
(RD6)

KOMPLET PRIMA
(RD6) – bez rizika odcizení, krádeže, vandala

Porovnání Komplet x pojišt ění RD 6

(RD6)

5.835 Kč/rok 
sleva 20% + 5%

PZ 2:

8.235 Kč/rok 
sleva 20% + 5%

5.206 Kč/rok

bez slevy

7.714 Kč/rok

(RD6) – bez rizika odcizení, krádeže, vandala

4.275 Kč/rok 4.845 K č/rok
sleva 20% + 5% sleva 10 + 5%

6.285 Kč/rok 7.123 K č/rok
sleva 20% + 5% sleva 10% + 5%



1. místo ›  Povinné ručení s živelním pojištěním zdarma
2. místo ›  OPTIMUM - výhodné pojištění domácnosti a rodinného domu
2. místo ›  Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA
1. místo › Pojištění pro podnikatele TREND
2. místo › Pojištění ORDINACE

1. místo › Pojišťovna roku 2010
3. místo › Životní pojištění roku 2010 – PERSPEKTIVA

1. místo › Pojišťovna roku 2009 neživotní pojištění
1. místo › Pojištění majetku občanů

Získaná ocen ění v sout ěžích

2. místo › Firemní image pojišťovny
Výběr zohledňuje strukturu firmy v ČR podle regionu, odvětví a velikosti.

1. místo › 100 nejoblíbenějších firem v ČR (kategorie pojišťovny)

1. místo › Pojištění majetku občanů
1. místo › Pojištění motorových vozidel
1. místo › Pojištění průmyslu a podnikatelů
1. místo › TREND - Pojistný produkt roku 2009 - neživotní pojištění


