
Zgradba Premičnine Zgradba Premičnine

požar - -

strela - -

eksplozija - -

vihar - -

toča - -

udarec zavarovančevega vozila - -

padec letala - -

manifestacije in demonstracije - -

poplava - do 3.000 EUR - do 3.300 EUR

izliv vode - do 2.000 EUR - do 2.200 EUR

izliv vode iz akvarija - - do 2.200 EUR

izliv vode iz vodne postelje - -

oplesk, slikarije ter razne vidne obloge  do 5.000 EUR - do 4.850 EUR -

vlom ali rop - -

vlom ali rop - poškodbe na zgradbi do 1.500 EUR - do 400 EUR -

rop zunaj zavarovančevih prostorov - do 600 EUR - do 550 EUR

stvari v pomožnih objektih - do 2.500 EUR - do 2.200 EUR

razbitje stekla do 500 EUR - do 500 EUR -

tatvina in objestna dejanja - - -

udarec tujega motornega vozila - -

snežni plaz - -

zemeljski plaz - -

teža snega - -

padec drevesa - -

iztek tekočine ali plina - -

stroški projektiranja - - -

stroški selitve in nadomestnega bivanja - - -

1. Paket DOM-03 B 2. Posamična zavarovanja

LEGENDA:
kritja, ki smo jih dodali na polico posamičnih
zavarovanj, da je ta primerljiva paketu DOM-03 B

kritje je vključeno

kritje ni vključeno

kritje ni relevantno

Pregled kritij zavarovanja 
stanovanjskih premičnin
Predstavljamo kritja za posamezni možnosti 
zavarovanja za dom. 1
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Dodatna zavarovanja

potres - -

strojelomno zavarovanje instalacij - - - -

zavarovanje indirektnega udara strele - -

zavarovanje mehanskega loma - -

Dodatna kritja v paketu DOM

Zavarovanje stroškov čiščenja do 2.000 EUR do 4.500 EUR do 330 EUR

Zavarovanje odgovornosti

poškodovanje oseb in stvari do 25.000 EUR do 4.400 EUR

škode, ki jih utrpijo gosti do 650 EUR do 1.100 EUR

škode zaradi natega ali zvina vratne, prsne oziroma ledvene 
hrbtenice

do 650 EUR do 1.100 EUR

Zavarovanje domske asistence 

stroški asistenčnega centra

stroški izvajalcev obrtniških storitev potni stroški in 2,5 ure dela

potrošni material do 10 EUR

stroški varovanja doma do 24 ur

stroški prevoza do 75 EUR

stroški začasne namestitve do 75 EUR

Nezgodno zavarovanje

nezgodna smrt 2.500 EUR

trajna invalidnost zaradi posledic nezgode 5.000 EUR

stroški zdravljenja 500 EUR

nadomestilo za bolnišnični dan 5 EUR

LEGENDA:
kritje je vključeno

kritje ni vključeno

kritje ni relevantno

1. Paket DOM-03 B 2. Posamična zavarovanja


