
1. Neuvěřitelně srozumitelné podmínky 
Každý o nich mluví, ale zatím je nikdo neviděl. Až Pillow přinesla klientům i poradcům jasné podmínky 
bez kliček a háčků. Na 14 stranách a smlouva na jedné. Navíc obrázek s hlavními částkami.

2. Vše potřebné a důležité již v základu 
Základní polštář zahrnuje požáry, výbuchy, pády a nárazy (i dronů a parašutistů), přírodní události 
(tornáda i atmosférické srážky nebo poškození fasády zvířaty) a také časté vodovodní škody. 

3. Každý typ privátní nemovitosti 
Nejen pro byt, ale i ateliér a studio. Netřeba rozlišovat mezi rodinným domem, chatou nebo chalupou. 
Řešení máme i pro mobilní dům. A také pro garáž, stáj či stodolu na samostatném pozemku.

4. Každá forma vlastnictví, každý způsob užití 
Osobní, družstevní i ne-vlastnictví (pro nájemce:). Pro trvale obývané, rekreačně (či pracovně – home 
office) obývané a myslíme i na pronájem, ať již dlouhodobý nebo krátkodobý typu AirBnB. 

5. Všechny pojistné částky na míru 
Nastavit přesně pojistnou částku na domácnost nebo budovu umí každý. S námi si nastavíte i částku 
na vedlejší budovy a např. u družstevního bytu i dostatečnou částku na stavební součásti. 

6. Věci doma, na zahradě i mimo domov 
Chytrá konstrukce pojištění umožňuje pojistit nejen věci v obýváku, ve sklepě a v komoře. Snadno lze 
přidat i věci a porosty na zahradě a také věci mimo domov (např. v hotelu, šatně atd.)

7. Třikrát all-risk pro fajnšmekry 
Popelka měla tři oříšky, my máme tři allrisky. Havárie rozvodů, když se vrtá, kam nemá. Skla a sanita, 
když to praskne. Strojní pojištění, když to prostě nefunguje.

8. Moc máááááááálo sublimitů 
Méně je někdy více. A u sublimitů to platí dvojnásob. Máme jich pouze několik, všechny jsou uvedeny 
v pojistné smlouvě, a tak nikdy nikoho nepřekvapí. 

9. Bez spoluúčasti nebo na událost 
Spoluúčast lze volit nulovou, 5, 10 nebo 20 tisíc. Ano, stejně jako u pojištění vozidle, ať je v tom 
pořádek. Na jednu událost se počítá pouze jedna spoluúčast, ne zvlášť na domácnost a na budovu.

10.  Odpovědnost pro běžný život 
Ze tří variant si vybere každý. Základní pro Česko a klidný život, rozšířená pro Evropu a Kompletní 
i pro koníčky typu drony, zbraně, malá plavidla nebo chov koně.

11.  Odpovědnost k nemovitosti 
Vymazlená odpovědnost vztahující se k bydlení. Základní pro majitele, unikátní pro nájemce 
a nabušená pro pronajímatele. Každý si najde tu svou.

12.  V nouzi poznáš asistenci 
Základní je nutnost, rozšířená komfort. Od havarijního stavu, přes odblokování dveří, deratizaci až po 
opravu domácích spotřebičů včetně zdrojů tepla. A také náhradní ubytování a uskladnění věcí.

Pojištění jako z pohádky.
Pro byt i dům. Pro majitele i nájemce.
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