
Výjimečná pojištění 
pro oby Vatele domů 
by toVých družsteV  
a společenstVí  
Vlastníků jednotek

partneŘi  
proGramu Výhoda:
Vaše bytoVÉ družstVo
pojišŤoVna kooperatiVa
renomia

 
www.proGramVyhoda.cz

 
840 100 100  Ve Všední dny 9:00–19:00 hod.

PROGRAM VÝHODA  
je určen pouze obyvatelům domů 
družstev a společenství vlastníků 
jednotek členských ve Svazu 
českých a moravských bytových 
družstev.

další pojištění proGramu Výhoda 

 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA  s nadprůměrným zhodnocením
 POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ VÝHODA  se slevou až 30%
 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ VÝHODA  vč. pojištění organizovaných sportů  
 a bez zkoumání zdravotního stavu pouze za 777 kč  
 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VÝHODA  se slevou až 75%

jak se mohu pojistit? 

   PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO PORADCE 

Poradce programu VÝHODA navštíví Váš bytový dům, seznámí Vás s přednostmi 
pojištění a pomůže Vám pojištění uzavřít.

 Chcete si sami určit Vám vyhovující termín návštěvy? Využijte kontaktní formulář  
 na www.programvyhoda.cz nebo zavolejte na infolinku VÝHODA  840 100 100.

   PŘES TElEfON na lince programu  VÝHODA  840 100 100 

   PŘES INTERNET na stránkách www.programvyhoda.cz



bonusy a sleVy k pojištění namíru

kompleXní pojistná ochrana Vozidla

co je proGram Výhoda
Jedinečné pojištění od Kooperativy, které je určeno výhradně pro obyvatele 
bytových domů družstev a společenství vlastníků jednotek. Hlavní předností 
pojištění Výhoda je mimořádná pojistná ochrana za nízkou cenu. 

pojištění domácnosti Výhoda
Pojištění speciálně připravené pro domácnosti v bytových domech. Díky tomu 
poskytuje komplexní pojistnou ochranu s exkluzivními prvky při zachování  
velmi příznivé ceny.

Unikátní pojištění vozidla, které zahrnuje povinné ručení,  
havarijní pojištění a další připojištění, které se Vám přizpůsobí.

hlaVní pŘednosti pojištění Vozidla namíru V rámci proGramu Výhoda:

 Jedinečná cena v rámci programu VÝHODA
 Sestavte si pojištění dle Vašich potřeb a finančních možností
 Můžete měnit rozsah a výši pojistného krytí během trvání pojištění
 ZDARMA živelní pojištění vozidla k pojištění NA100PRO
 ZDARMA nadstandardní asistenční služby

speciální nabídka pojištění domácnosti Výhoda

Vaše roční cena pojištění

KOmPlETNÍ POJISTNá OCHRANA
Živelní pojistná nebezpečí

(požár, kouř, blesk, vodovodní škody, povodeň a další…)
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Náklady na zalomení  
a ztráty klíčů
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Krádež, loupež

Vandalismus
Havárie rozvodů  

a potrubí
Pojištění skel

Dočasné přepětí
Výdaje na bydlení v případě 

neobyvatelnosti bytu
Únik vody z akvária

POJISTNá ČáSTKA PRAHA VĚTŠÍ mĚSTA OSTATNÍ

300 000 Kč 1 530 Kč 1 046 Kč 714 Kč

500 000 Kč 2 550 Kč 1 744 Kč 1 190 Kč

700 000 Kč 3 570 Kč 2 440 Kč 1 666 Kč

900 000 Kč 4 360 Kč 2 980 Kč 2 034 Kč

PřIPOJIŠTĚNÍ
Unikátní pojištění výdajů na bydlení  

v případě nezaměstnanosti
Mimořádně výhodné  

pojištění odpovědnosti za škodu

kompleXní pojištění Vozidla namíru


