Súťaž moja vysnívaná spálňa
má svoju výherkyňu!
Ďakujeme za množstvo príspevkov s fotografiami vašich spální. Výherkyňou novej spálne podľa
vlastného výberu v hodnote 600 € od spoločnosti Decodom sa stáva Ivona Pulingerová, Trnava.

Som Vašou stálou
odberateľkou časopisu Urob
si sám, podľa ktorého sa
snažím si zveľaďovať svoj
byt a záhradu. Do tejto
súťaže som sa prihlásila
preto, lebo používame spálňu
z minulého storočia z roku
1980. Spálňa nám zatiaľ
dobre slúži na všetky účely,
na ktoré je určená, avšak
uvítali by sme spálňu novú,
ktorá by nám ešte viac
spríjemnila naše spoločné
chvíle strávené v posteli.
Ivona

Nemýľme si pojmy, zvlášť, ak riešime poistenie svojho majetku.

Dom, Domov, Domácnosť

Dom je samotná nehnuteľnosť, ktorú často nazývame domovom, to však až vtedy, keď sa nám
„vlastné štyri steny so strechou nad hlavou“ podarí zabývať. A práve všetko to zariadenie a veci
osobnej potreby, ktoré nám v dome pomôžu vytvoriť útulnú atmosféru, predstavujú domácnosť.
Povedzme si, prečo je dobré mať uzavreté poistenie domácnosti a čo všetko kryje...
Predmetom tohto poistenia sú hnuteľné
veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti
a napĺňajú osobné potreby jej členov vrátane vecí vypožičaných alebo prenajatých
(na písomnom základe). Patrí sem tiež
spotrebná elektronika, športové potreby,
ale aj veci s umeleckou alebo historickou hodnotou či obkekty zberateľského
záujmu. Spomínané veci môžu mať rôzne
vysokú hodnotu, poistenie zas rôzny rozsah krytia a limity plnenia. To je potrebné
zohľadniť. Sami najlepšie vieme, akú cenu
má vybavenie našej domácnosti. Poistná
suma by tomu mala zodpovedať. Napríklad, ak by bola príliš nízka, platili by sme
síce nižšie poistné, ale v prípade škodovej
udalosti by nám hrozilo riziko nedostatočného poistného plnenia. Rovnako je
dôležitý rozsah poistného krytia, preto je
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potrebné oboznámiť sa s ním. Na jednej
strane, aby sme neplatili za niečo, čo
nepotrebujeme, na druhej strane, aby sme
si včas uzavreli požadované pripoistenia.
Poistenie domácnosti sa dojednáva pre
prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia živelnou udalosťou (požiarom,
výbuchom, úderom blesku, nárazom alebo
pádom letiaceho telesa riadeného ľudskou
posádkou, víchricou, krupobitím, zosuvom
pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom
lavín, pádom stromov, stožiarov, tiažou
snehu alebo námrazy, nárazom vozidla,
dymom alebo nadzvukovou vlnou, zemetrasením, povodňou alebo záplavou, vodou
unikajúcou z vodovodných zariadení), pre
prípad krádeže poistenej veci (vlámaním
alebo lúpežným prepadnutím), vnútorného
vandalizmu, skratu a prepätia na elektro-

motore v elektrospotrebičoch/v spotrebnej
elektronike. Samozrejme, poistená domácnosť musí byť zabezpečená spôsobom
primeraným výške dojednanej poistnej
sumy.
K poisteniu domácnosti získate vo Wüstenrote zdarma poistenie zodpovednosti členov domácnosti za škodu nechtiac spôsobenú niekomu inému (napríklad susedovi)
na zdraví či majetku. Je veľmi užitočné,
vzťahuje sa na škodu spôsobenú v bežnom
živote, psom poisteného majiteľa, pri rekreačnom športe (bicyklovaní a podobne),
prípadne na škodu vyplývajúcu z vlastníctva domácich a úžitkových zvierat.
Kontakt:
*6060 (0850 60 60 60)
www.wuestenrot.sk
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