INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY V BĚŽNÉM
      OBČANSKÉM ŽIVOTĚ, ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM

Vážení obyvatelé Rezidence Magnolie,  

     na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou pojišťovnou a.s. a společností Aveliant SE jste pojištěni v rámci odpovědnosti podnájemců bytových jednotek a osob s nimi žijících v na škody způsobené na nemovitosti. Pro uvedené škody je sjednám limit ve výši 2 000 000,- Kč. 

Vlastník objektu Rezidence Magnolie má prostřednictvím Kooperativy pojišťovny a.s. pojištěnou budovu na veškerý živel jako je vichřice, krupobití, zemětřesení, povodeň, záplava, požár, výbuch, vodovodní škody a další. Rozsah krytí zahrnuje i vandalismus a odcizení stavebních součástí. 
Pojištěna jsou i na veškerá rizika skla výloh, skla vstupních dveří vč. nalepených fólií, čidel, nápisů. Součástí pojistné smlouvy je i pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti za škodu na zdraví a na majetku. 
Může dojít ke škodám, které způsobíte neúmyslně majiteli , nebo jiným osobám přímo vy, jako podnájemníci. 
Proto si Vám dovolujeme v krátkém přehledu poskytnout informace k rozsahu Vašeho pojištění, které je zahrnuto v rámcové pojistné smlouvě uzavřené mezi společností Aveliant SE a Kooperativou pojišťovnou a.s. Může se zdát, že některá rizika se kryjí s pojistkou vlastníka Rezidence Magnólie. Nicméně pokud se prokáže při následném šetření, že škodu jste způsobili vy jako podnájemníci, by mohla pojišťovna vyplacené pojistné plnění zpětně nárokovat přímo po skutečném škůdci. Tedy po Vás .  Proto jste tímto pojištěním ochráněni.  
Důležité je, že pojištění odpovědnosti podnájemců bytových jednotek a osob s nimi žijících v domácnosti se vztahuje pouze na škody způsobené na nemovitosti. 
Pro uvedené škody je sjednám  limit ve výši 2 000 000,- Kč. 
PŘÍKLADY ŠKOD, KTERÉ LZE HLÁSIT NA KOOPERATIVU POJIŠŤOVNU A.S. PŘÍMO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI AVELIANT SE.
·	Škody	na nemovitosti vlastníka Rezidence Magnólie způsobené vytopením,
zaviněným požárem nebo výbuchem, vodou unikající z prasklého topení apod. 
·	Škody, které způsobíte majiteli Rezidence Magnólie na pevně zabudovaných
stavebních součástech, které nejsou ve Vašem majetku, a které po právu užíváte na základě uzavřené podnájemní smlouvy. Což zahrnuje škody na plovoucích podlahách, vestavěných skříních, vestavěných kuchyňských linkách apod. v bytové jednotce.
·	Škody na nábytku a ostatním zařízení u ostatních nájemníků, způsobené vytopením,
zaviněným požárem nebo výbuchem, vodou unikající z prasklého topení, apod. 

V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici
                                         S pozdravem
   Ing. Alexius Mifka
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