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Jsme tu od roku 1992

Jsme univerzální pojišťovna 

Patříme mezi největší hráče na trhu

Jsme členem velké skupiny ČSOB, s přímým napojením na 
ČSOB Banku, s níž úspěšně spolupracujeme

Máme s pojišťováním obcí letité zkušenosti

Pojďte nás prosím vyzkoušet ☺
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ČSOB Pojišťovna - kdo jsme:
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Komplexní pojistné krytí pro vaši obec či město

Dostatek finančních prostředků na náhradu či obnovu pojištěných 
předmětů do řádného stavu po škodě, např.

► Po požáru, vichřici, krupobití, povodni

► Škodách způsobených vandalem

► Při poruše technických zařízení (strojů, elektroniky)

► Při rozbití skel v oknech, dveřích, výlohách apod.

Náhradu škod, za které obec či město odpovídá jiným 
osobám

A krytí dalších rizik, specifických právě pro vás
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Co vám nabízíme:
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Pomůžeme vám. Zavolejte.
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Majetek obce a obec zejména proti následujícím pojistným 
nebezpečím:

Živelní pojištění
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění přepravovaných věcí a peněz
Pojištění skel
Pojištění vozidel, vč. povinného ručení
Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou činností města nebo obce 
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Jaký je rozsah pojištění ? Co lze pojistit?
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Specifika v pojištění odpovědnosti přímo pro obce, např.:
Nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup obce při výkonu veřejné 
správy …

Pojištění zastupitelů …

Veřejná služba …; hasiči … 

Pojištění odpovědnosti škol také v rámci obce

Pojištění vašich bytových domů

Pojištění vámi vybudovaných hřišť

Havarijní pojištění vašich hasičských vozidel

Ostatní vozidla (např. zametací vozy)
A další, podle vašich potřeb
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Co doporučujeme, na co si dát pozor:



Interní

Bezplatná analýza vašeho stávajícího pojištění

Kontrola aktuálnosti pojistných částek

Příprava individuálního pojistného programu

Pomoc při správném nastavení pojistných smluv

Pomoc při případné pojistné události

Zvýhodněná cena pojištění v rámci 

skupiny
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ČSOB Pojišťovna – výhody pro pojištění měst a obcí:
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Gabriela Lukas Khollová

Tel.: 606 080 743

gabriela.lukaskhollova@obchod.csobpoj.cz

Petr Fišar

Tel.: 777 590 712

petr.fisar@obchod.csobpoj.cz

Na koho se můžete obracet?
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DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
A TĚŠÍME SE NA VÁS


