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ASISTENČNÍ SLUŽBY HOME ASISTENCE 

K produktu pojištění Vašeho domu či domácnosti MAXDOMOV 

Jednou ze základních lidských potřeb je potřeba bezpečí a patřičně 
zajištěného domova. Má-Ii však být opravdu bezpečným a příjemným 
místem pro život, je nutné nebezpečí předejít, nebo přihodí-li se jakákoli 
nepříjemná událost, zajistit co nejrychlejší nápravu.

MAXIMA pojišťovna, a.s. Vám jako jedna z mála na českém trhu nabízí 
asistenční služby, které jsou součásti pojištění domácností nebo nemo-
vitostí. 

Při uzavření pojistné smlouvy tak získáváte zdarma služby nepřetržitě 
dostupné pomoci. Ať se jedná o prasklou vodu, zabouchnuté dveře, one-
mocnění nebo poškozeni Vašeho zařízení o patro výše bydlícím souse-
dem, MAXIMA pojišťovna as. Vám nabízí pomocnou ruku. 

Čerpáni asistenčních služeb není vázáno na pojistnou událost! 

Orientační přehled asistenčních služeb zahrnutých ve Vaší pojistce do-
mácnosti nebo nemovitosti:  

Služby technické asistence  ■

2 300 KČ na odstranění příčiny havarního stavu 

2 300 KČ na odemčeni zabouchnuté nemovitosti zámečníkem 

Služby v případě rozsáhlé havárie nebo přírodní katastrofy  ■

30 000 Kč na 48 hodin pobytu v hotelu pro členy domácnosti v případě 
její neobyvatelnosti 

5 000 Kč na přepravu členů domácnosti do místa ubytování nebo určení 
v případě její neobyvatelnosti 

30 000 Kč na 72 hodin práce bezpečnostní služby, která bude strážit 
neobyvatelnou domácnost 

10 000 KČ na převoz mobiliáře a limit 5 000 KČ na jeho uskladnění v 
případě neobyvatelné domácnosti 

Služby v případě hospitalizace člena domácnosti  ■

2 500 Kč na vozidlo taxi pro hospitalizovaného člena domácnosti pro 
jeho návrat z nemocnice domů. 

2 500 KČ na vozidlo taxi pro určenou osobu na 

hlídání děti v případě hospitalizace jednoho z rodičů v asistované do-
mácnosti

Služby právní asistence  ■

Služby právních informaci po telefonu pro záležitosti související s užívá-
ním domácnosti nebo nemovitosti. 

4 000 KČ pro pověření právního zástupce I znalce pro posouzeni spor-
ných situaci v případě vzniklé  škody,

která souvisí s vlastnictvím nemovitosti nebo s vybavením domácnosti. 

ilustrační případy HOME ASSISTANCE 

Prodlouženi večírek:  ■

Nepříjemný šok zažili manželé, kteří se po výborně stráveném 
večeru v kruhu svých přátel vraceli pozdě v noci domů. Nejen, 
že ani jeden z nich nemohl najít klíče od domu, které zřejmě 
zapomněli u svých přátel, ale louže vody, která se linula zpoza 
dveří věstila ještě daleko horší katastrofu. 

Čislo na svoji asistenční službu měla naštěstí manželka uloženu přímo 
v mobilním telefonu. Přestože bylo půl druhé v noci, zajistila asistenční 
služba do 20 minut d nahlášení příjezd zámečníka, který byl o pět minut 
následován havarijní službou pro opravu vody. Jejich příjezd však nebyl 
potřeba, neboť domnělá „havárie‘ byla způsobena tekoucí vodou z vany, 
kterou majitelé zapomněli uzavřít. Vzhledem k rozsahu služeb vázaných 
k pojištěni domácnosti tak přišel majitele pouze o hodinu spánku. 

Vodní živly zasahuii:  ■

V pátek v podvečerních hodinách se na nás obrátila rodina po-
bývající ve svém domě na malém městu, kde došlo ke zvýše-
ní hladiny řeky a zaplaveni některých obytných částí. Rodina 
požadovala akutní vyřešeni své situace, neboť jejich dům byl 
vzcela neobyvatelný. Navíc měli strach o svůj majetek, proto-
že z okolí již byly hlášeny případy rabování. 

V souvislosti asistenčním programem, který se vztahoval k jejich pojistce 
na dům, zajistila a uhradila asistenční služba pracovníka 

bezpečnostní služby, který na místo přijel na ostrahu nemovitosti. Dále 
pak transport větším vozidlem taxislužby celé rodině (otec, maminka, 
babička a dvě děti) do hotelu. A pochopitelně i ubytování v 15 Km vzdá-
leném hotelu, kde mohla celá rodina strávit zbytek noci. 

Druhý den v poledních hodinách odvezl vůz taxi celou rodinu zpět, ne-
boť vodní hladina mezitím opadla a umožnila tak započít práce na od-
straňování následků včerejší povodně. 

Asistenční servis MAXASISTENCE je Vám k dispozici 

24 hodin denně na telefonním čísle 
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Výše popsané služby Horne Assistance jsou součást i produktu 
MAXDOMOV 

 


