Koliko stane zavarovanje
stanovanjskih premičnin?
Predstavljamo letne premije za zavarovanje
stanovanjskih premičnin glede na dve
različni možnosti. Izračun velja za namišljeno
stanovanje, ki ustreza povprečju vseh
stanovanj, zavarovanih pri naši zavarovalnici:
veliko je 66 m2, je 2,5-sobno stanovanje,
zgrajeno leta 1980.

Končne cene dveh različnih možnosti zavarovanja stanovanjskih premičnin
1. Paket DOM-03 B

2. Posamična zavarovanja

Temeljno zavarovanje (pri paketnih zavarovanjih
je všteto nezgodno zavarovanje, ki je del
paketa DOM)

113 EUR

54,81 EUR

Kritja, ki so vključena v paketu DOM, in jih je priporočljivo dodati pri posamičnih zavarovanjih

Vključeno v paketu

61,29 EUR

65,9 EUR

254,64 EUR

12 %

11 %

V Triglav kompletu smo združili: 2x avtomobilsko zavarovanje (4 %), 2x dopolnilno zdravstveno zavarovanje (2 %), 1x družinsko letno turistično zavarovanje (1 %), 1x življenjsko
zavarovanje (2 %), 1x paketno zavarovanje DOM (3 %)

V Triglav kompletu smo združili: 2x avtomobilsko zavarovanje (4 %), 2x dopolnilno zdravstveno zavarovanje ( 2%), 1x
družinsko letno turistično zavarovanje (1 %), 1x življenjsko zavarovanje (2 %), 1x zavarovanje stanovanjskih premičnin (2 %)
				

170,81 EUR

358,01 EUR

Priporočljiva dodatna zavarovanja

Popust Triglav komplet

Skupaj s popustom in davkom

Kaj vse je vključeno v vsako postavko od dveh možnosti zavarovanj, pojasnjujemo na naslednji strani.

Pojasnjujemo postavke, ki vplivajo na končno ceno posamezne možnosti zavarovanja za dom.

Temeljno zavarovanje
1. Paket DOM-03 B

Zavarovalna vsota

Zavarovanje
zgradbe

Zavarovanje
premičnin

/

60.000 EUR

Premija

103 EUR

2. Posamična zavarovanja
Odbitna franšiza

Zavarovanje zgradbe

Odbitna franšiza

Zavarovanje premičnin

Odbitna franšiza

Franšize pri
posameznih kritjih

/

/

24.250 EUR

/

/

/

54,81 EUR

/

Dodatno nezgodno zavarovanje, ki je del paketa DOM
Nezgodna smrt, zavarovalna vsota 2.500 EUR

2,18 EUR

Invalidnost, zavarovalna vsota 5.000 EUR

4,35 EUR

Nadomestilo za bolnišnični dan, zavarovalna vsota 5 EUR

1,52 EUR

Stroški zdravljenja, zavarovalna vsota 500 EUR

1,95 EUR

Skupaj

113 EUR

Ni mogoče dodati na polico za zavarovanje doma

95 EUR

Kritja, ki so vključena v paketu DOM, in jih je priporočljivo dodati pri posamičnih zavarovanjih
1. Paket DOM-03 B
Zavarovanje zgradbe

Zavarovanje premičnin

2. Posamična zavarovanja
Odbitna franšiza

Zavarovanje zgradbe

Odbitna franšiza

Zavarovanje premičnin

Odbitna franšiza

/

11,79 EUR

/

/

/

/

/

/

1,53 EUR

100 EUR

Razbitje stekla

/

/

/

36,49 EUR

/

Vlom ali rop

/

11,48 EUR

/

/

/

Plesk in slikarija v stanovanjskih prostorih
Izliv vode

Vključeno v paketu

Skupaj

Vključeno v paketu

61,29 EUR

1. Paket DOM-03 B

2. Posamična zavarovanja

Priporočljiva dodatna zavarovanja
Zavarovanje zgradbe

Zavarovanje premičnin

Odbitna franšiza

Zavarovanje zgradbe

Odbitna franšiza

Zavarovanje premičnin

Odbitna franšiza

Potresno zavarovanje

/

/

/

/

/

/

/

Dodatno strojelomno zavarovanje instalacij, zavarovalna
vsota 2.500 EUR

/

Dodatno zavarovanje indirektnega udara strele (A in B),
zavarovalna vsota 2x2.500 EUR

/

33,4 EUR

Ni franšize

/

/

118,13 EUR

/

Dodatno zavarovanje mehanskega loma (A in B), zavarovalna vsota 2x2.500 EUR

/

32,5 EUR

75 EUR

/

/

136,51 EUR

/

Skupaj

Ni vključeno v izračun (za zavarovanje je potrebno točno navesti
zavarovane predmete)

Ga ni mogoče priključiti paketu

65,9 EUR

254,64 EUR

