SKLENITE ZAVAROVANJE
PaketDom GENERALI

PaketDom
VARNA
LETA
Optimalna
varnost,
odgovornost, asistenca

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN
OSNOVNE POŽARNE NEVARNOSTI

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

Požar







Eksplozija







Neposredni udar strele







Padec zračnega plovila ali dela plovila







Udarec zavarovančevega motornega vozila







Pomožni objekti (nadstreški, garaže, lope, tende ipd.)

Manifestacija in demonstracija







Nizke gradnje (ograje, zidovi, tlakovana dvorišča ipd.)
Kulture (drevesa, žive meje, rože)

DODATNE POŽARNE NEVARNOSTI

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

PRI DEJAVNOSTI ODDAJANJA V NAJEM
Škoda, ki jo povzročijo najemniki
Stroški izgube najemnine
DODATNO ZAVAROVANE STVARI

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

-

2.500 EUR +

5.000 EUR +

-

4.000 EUR
do 12 mesecev

6.000 EUR
do 12 mesecev

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

5.000 EUR 

10.000 EUR 

-

1.500 EUR +

2.500 EUR +

-

1.500 EUR

2.500 EUR

-

1.500 EUR

2.500 EUR

Posredni udar strele na instalacijah zavarovane stavbe

-





Igrala na prostem, fiksno pritrjena na fiksno podlago, na
zavarovalnem kraju

Udarec tujega motornega vozila

-

5.000 EUR



ZAVAROVANI STROŠKI

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

Vandalizem

-

500 EUR +



Stroški zmanjševanja škode







Izginitev posameznih delov stavbe

-

500 EUR

Stroški gašenja, brez stroškov gasilskih organizacij







-

2.000 EUR

4.000 EUR

2 % od limita za
posamezno zavarovano nevarnost

10 % od limita za
posamezno zavarovano
nevarnost

10 % od limita za
posamezno zavarovano
nevarnost

Dodatni stroški zaradi izvajanja predpisov uradnih organov ter
stroški projektiranja in nadzora

-

4.000 EUR

6.000 EUR
6.000 EUR
do 12 mesecev

NARAVNE NEVARNOSTI

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

5.000 EUR +
PREMIUM PAKET

Vihar







Toča







Stroški odtajevanja na zavarovanih ceveh, stroški iskanja mesta škode
na zavarovanih ceveh, stroški odmašitve in stroški odprave netesnenja
Stranski stroški: stroški čiščenja in rušenja, stroški demontaže,
ponovne montaže, stroški premikanja in stroški zaščite, stroški
odstranjevanja

PREMIUM PAKET

Teža snega

-





Vdor meteorne vode s streh

-

2.500 EUR +



Poplava, hudournik, visoka in talna voda

-

2.500 EUR +

15.000 EUR +

Stroški najema nadomestnega stanovanja, stroški selitve v
nadomestno stanovanje in nazaj, stroški skladiščenja

-

4.000 EUR
do 12 mesecev

Snežni plaz

-

2.500 EUR +

15.000 EUR +

Zemeljski plaz, padec kamenja ali skal

-

2.500 EUR +

15.000 EUR +

Dodatni stroški: za pot do uradnih organov, stroški pridobitve
osebnih dokumentov, dodatni telefonski stroški ipd.

-

250 EUR

500 EUR

Padec drevesa

-

2.500 EUR +



-

2.500 EUR

5.000 EUR

Žled

-

2.500 EUR +



Stroški začasne zasteklitve: stroški snemanja in ponovnega
nameščanja stvari, ogrodij in odrov, ki ovirajo montažo novega
stekla ter stroški nujno potrebne zasteklitve
Stroški čiščenja in odstranjevanja posledic izlitja kurilnega olja iz
cevovodov in atestiranih rezervoarjev

-

1.000 EUR

2.000 EUR

Potres (franšiza 2 %, 5 % ali 10 %)
NEVARNOSTI IZLIVA VODE

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

Izliv vode zaradi loma cevi





Izliv vode iz sprinklerske gasilne naprave





znesek, %, tekoči meter

zavarovana nevarnost, vključena v kritje do določenega zneska v EUR, odstotka, števila tekočih metrov

Izliv vode zaradi zamašitve dovodnih in odvodnih cevi





znesek +

zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zneska v EUR, ki se lahko z dodatnim dogovorom še poviša

znesek 

zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zneska v EUR, ki se lahko z dodatnim dogovorom vključi v kritje

Izliv vode zaradi dotrajanosti, korozije, obrabe in izrabljenosti,
slabega vzdrževanja vodovodnega in odvodnega omrežja

-

500 EUR

1.000 EUR

Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na cevovodno omrežje,
pri čemer niso kriti stroški za popravilo teh naprav

-

2.500 EUR

5.000 EUR

Izliv vode iz odprtih pip, v zavarovančevi hiši/stanovanju ali zunaj

-

500 EUR

2.500 EUR

Škoda na ceveh samih zaradi mehanskega loma

-

do 6 m

do 10 m

Škoda na ceveh samih ter na priključenih napravah zaradi zamrznitve

-

1.000 EUR

2.500 EUR

Škoda na dovodnih in odvodnih ceveh samih zunaj zavarovane
stavbe na kraju zavarovanja

-

1.000 EUR

2.500 EUR

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

-

1.000 EUR

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

IZTEK (LEKAŽA)
Iztek tekočine ali plina
NEVARNOSTI LOMA STEKLA

PREMIUM PAKET

PREMIUM PAKET

• stekla v oknih in vratih

8 m2 +

15 m2 +

1.000 EUR +

2.500 EUR +

• steklene stene in pregrade
Posebne zasteklitve
• stekleni nadstreški, steklene strehe
• pohodna stekla, steklene stopnice
• steklene ograje in stekla v ograjah
• steklene stenske obloge, obloge iz steklenih ploščic
• fasadna stekla, steklene prizme v stenah, tleh ali stropu
• sanitarna keramika (umivalnik, straniščna školjka, pisoar, bide,
kad, tuš kad) iz vseh vrst materialov
• stekla v kabinah za prhanje iz vseh vrst materialov
• stekla kaminov

-

zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena v polici
načeloma izključema nevarnost, vendar se lahko z dodatnim dogovorom vključi v kritje do določenega zneska

-

Ravna stekla do površine

• zasteklitve balkonov, vetrolovov in zimskih vrtov iz vseh vrst materialov



nevarnost ni zavarovana in je ni mogoče vključiti v kritje

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNIN
POŽARNE NEVARNOSTI

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

Požar







Eksplozija







Neposredni udar strele





STROJELOM
PRI DEJAVNOSTI ODDAJANJA V NAJEM
Škoda, ki jo povzročijo najemniki

-

2.500 EUR +

5.000 EUR +



Stroški izgube najemnine

-

4.000 EUR
do 12 mesecev

6.000 EUR
do 12 mesecev

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

100 EUR

500 EUR 







ZAVAROVANE STVARI





Gotovina, dragocenosti in vrednostni papirji

Manifestacija in demonstracija







Stvari večjih vrednosti

Posredni udar strele

-





Tehnična oprema

Udarec tujega motornega vozila

-

5.000 EUR



OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

Kolesa, električna kolesa, skuterji, električni skiroji, znotraj
zaklenjenega prostora







2.000 EUR

500 EUR

1.000 EUR

Motorna vozila in samohodni stroji

-

Zloraba plačilnega instrumenta

-

-

150 EUR

-

-

1.000 EUR

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET










Vdor meteorne vode s streh

-

2.500 EUR +



Poplava, hudournik, visoka in talna voda

-

2.500 EUR +

15.000 EUR +

Zloraba plačilnega instrumenta v primeru hude malomarnosti

Snežni plaz

-

2.500 EUR +

15.000 EUR +

ZAVAROVANI STROŠKI

Zemeljski plaz, padec kamenja ali skal

-

2.500 EUR +

15.000 EUR +

Stroški zmanjševanja škode

Padec drevesa

-





Stroški gašenja, brez stroškov gasilskih organizacij

Žled

-





Stranski stroški: stroški čiščenja in rušenja, stroški demontaže,
ponovne montaže, stroški premikanja in stroški zaščite, stroški
odstranjevanja

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

Izliv vode zaradi loma cevi





Izliv vode iz sprinklerske gasilne naprave






Izliv vode zaradi dotrajanosti, korozije, obrabe in izrabljenosti,
slabega vzdrževanja vodovodnega in odvodnega omrežja

-

2.500 EUR

5.000 EUR

Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na cevovodno omrežje, pri
čemer niso kriti stroški za popravilo teh naprav

-

2.500 EUR

5.000 EUR

Izliv vode iz odprtih pip, v zavarovančevi hiši/stanovanju ali zunaj

-

250 EUR

500 EUR

Škoda na priključenih napravah zaradi zamrznitve

-

1.000 EUR

2.500 EUR

OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

-

1.000 EUR



OSNOVNI PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

PREMIUM PAKET

Vlomna tatvina ali poskus vlomne tatvine





Vandalizem v zvezi z vlomno tatvino





Rop v zavarovanem stanovanju





IZTEK (LEKAŽA)
Iztek tekočine ali plina
NEVARNOSTI VLOMNE TATVINE IN ROPA

Rop zunaj zavarovanega stanovanja (ves svet)

-

2.000 EUR

3.000 EUR

Poškodovanje stavb

-

2.500 EUR

5.000 EUR

Navadna tatvina na zavarovalnem kraju

-

250 EUR

500 EUR

NEVARNOSTI LOMA STEKLA

OSNOVNI PAKET

Ravna stekla do površine

EKSKLUZIVNI PAKET
2
8m +

• stekla v oknih in vratih

PREMIUM PAKET
2
15 m +

• steklene stene in pregrade
Posebne zasteklitve
• zasteklitve pohištva, vitrin, slik
• ogledala

• stekla v kabinah za prhanje iz vseh vrst materialov
• stekla kuhalnih plošč, pečic, kaminov in steklene police v hladilnikih
• steklene kuhinjske nape, steklena in keramična pomivalna korita
• steklene stenske obloge, obloge iz steklenih ploščic
• slikarije na steklu, svinčene medeninaste in druge umetniške
zasteklitve
• zasteklitve akvarijev

-

1.000 EUR +

2.500 EUR +

2.000 EUR +







2 % od limita za
posamezno zavarovano nevarnost

10 % od limita za posamezno zavarovano
nevarnost

10 % od limita za
posamezno zavarovano
nevarnost

Stroški najema nadomestnega stanovanja, stroški selitve v
nadomestno stanovanje in nazaj, stroški skladiščenja

-

4.000 EUR
do 12 mesecev

6.000 EUR
do 12 mesecev

Stroški zamenjave ključavnic

-

200 EUR

400 EUR

Stroški začasne zasteklitve: stroški snemanja in ponovnega
nameščanja stvari, ogrodij in odrov, ki ovirajo montažo novega stekla
ter stroški nujno potrebne zasteklitve

-

2.500 EUR

5.000 EUR

250 EUR

500 EUR

Dodatni stroški: za pot do uradnih organov, stroški preklica dokumentov, stroški nabave novih dokumentov, stroški najema nadomestnega računalnika, dodatni telefonski stroški, morebitni stroški
zlorabe telefona in interneta ter stroški psihološkega svetovanja po
vlomu ipd.

Sestavite si svoj PaketDom
ZAVAROVALNICA GENERALI je slovenska zavarovalnica, del skupine Generali, ene najmočnejših in najuglednejših evropskih zavarovalnih hiš, ki že
več kot 170 let uspešno upravičuje zaupanje svojih zavarovancev. Nepričakovani dogodki (požar, izliv vode, vlom, rop ipd.), spremembe podnebnih
in vremenskih razmer, ki jih spremljajo ekstremni dogodki (viharji, toča, plazovi ipd.), lahko ogrozijo vaše premoženje, ki ste ga ustvarjali več desetletij.
Priporočamo vam, da to premoženje pravočasno in ustrezno zavarujete. Sestavite si svoj PaketDom še danes!
MOŽNOST IZBIRE ZAVAROVALNEGA KRITJA
V okviru PaketDom lahko izbirate in kombinirate med kar tremi
različnimi paketi kritij, in sicer osnovnim, ekskluzivnim in premium
paketom. Tako lahko svojo nepremičnino zavarujete v okviru
ekskluzivnega paketa, svoje premičnine pa v okviru premium kritja.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Se sprašujete, kdo bo kril poškodovanje tujih stvari, ki jih je po nesreči
povzročil vaš mladoletni otrok ali vaš pes. Z dodatnim zavarovanjem
odgovornosti si lahko zagotovite zavarovalno kritje za škode iz naslova odgovornosti iz posesti nepremičnine in odgovornosti zasebnika. Zavarovalna vsota zavarovalnega kritja se lahko poviša vse do
1.000.000 EUR.
DODATNA ZAVAROVANJA

• sanitarna keramika (umivalnik, straniščna školjka, pisoar,
bide, kad, tuš kad) iz vseh vrst materialov

2.000 EUR
(500 EUR/kos) 

1.000 EUR





1.000 EUR
(250 EUR/kos) 

-



-

-

3.000 EUR 
3.000 EUR/kos 

-

-

Izliv vode zaradi zamašitve dovodnih in odvodnih cevi

1.500 EUR 
2.500 EUR/kos 

Tuje stvari



Potres (franšiza 2 %, 5 % ali 10 %)

200 EUR
1.000 EUR/kos 

1.000 EUR 

Zamrznjeno blago

Teža snega

NEVARNOSTI IZLIVA VODE

500 EUR +
PREMIUM PAKET



Toča

PREMIUM PAKET

EKSKLUZIVNI PAKET

Padec zračnega plovila ali dela plovila

Vihar

EKSKLUZIVNI PAKET

OSNOVNI PAKET

Udarec zavarovančevega motornega vozila

NARAVNE NEVARNOSTI

OSNOVNI PAKET

Strojelomno zavarovanje gospodinjskih aparatov in naprav

Ste si na novo uredili vrt in okolico hiše, vgradili plavalni bazen,
postavili novo vrtno uto, sončno elektrarno in na novo tlakovali dvorišče.
Z dodatnimi zavarovanji boste poskrbeli tudi za zavarovanje teh stvari
pred požarnimi, naravnimi in drugimi nevarnostmi.
DODATNO STROJELOMNO ZAVAROVANJE
V okviru zavarovanja stanovanjskih nepremičnin lahko za nevarnost
strojeloma zavarujete, celotne instalacije zavarovane nepremičnine,
sončne elektrarne, tehnike plavalnih bazenov ali naprav na prostem.
Prav tako lahko za nevarnost strojeloma zavarujete tudi svoje gospodinjske aparate in druge naprave, če se odločite za zavarovanje
stanovanjskih premičnin.

ZAVAROVANJE RAZLIKE V OBSEGU KRITJA pri zavarovanju
etažne lastnine v večstanovanjskih stavbah
Vaše stanovanje v večstanovanjski stavbi je morda že zavarovano preko
upravnika pri drugi zavarovalnici. Običajno so zavarovane le osnovne
nevarnosti, kot so to požar, eksplozija, vihar, toča ipd. V okviru ekskluzivnega in premium paketa pa vam zavarovalnica Generali ponuja bistveno širše
zavarovalno kritje. Tako lahko zavarujete tudi tiste nevarnosti in škode, ki jih
zavarovanje preko upravnika pri drugi zavarovalnici ne krije.
TAKOJŠNJA POMOČ pri nujnih primerih doma
V primeru, da vam poči ali cev, zagori električna napeljava ali da vam kdo
poškoduje ključavnico, preprosto pokličete na brezplačno telefonsko
številko, kjer poskrbijo za odpravo vaših težav. V okviru domske asistence
bodo kriti potni stroški obrtnika, njegova prva, (dve ali tri) ure dela in stroški
porabljenega materiala. Izbirate lahko med Osnovno, Maxi in Maxi Plus
domsko asistenco. Če bo vaš dom neprimeren za bivanje, vam Maxi
Plus asistenca nudi stroške začasne namestitve za tri noči in oskrbo z
najnujnejšimi potrebščinami (oblačila, odeje ipd.).
NEZGODNO ZAVAROVANJE OSEB
Slovenski pregovor pravi, da nesreča nikoli ne počiva. Zato vam
priporočamo, da poleg zavarovanja svojega doma poskrbite tudi
zase in svoje družinske člane z družinskim nezgodnim zavarovanjem.
PRAVNA ZAŠČITA
Zavarovanje vam bo prišlo prav v primerih, ko vam drugi povzročijo škodo
in je ne želijo povrniti. Kriti so stroški povezani s sodnim in izvensodnim
iskanjem pravice.

Zakaj zaupati
Generaliju?
V Sloveniji je GENERALI zavarovalnica prisotna že od 1997 in spada med vodilne
zavarovalnice na trgu.
•

Zaupa nam več kot 660.000 zavarovancev, ki imajo pod našim okriljem
sklenjenih več kot 1.000.000 zavarovalnih polic.
Kot vseživljenjski partner skrbimo za varnost svojih zavarovancev in njihovega
premoženja skozi celovit nabor inovativnih zavarovanj.
Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je prek svojih
družb prisotna v 50 državah sveta in ima 61 milijonov strank.

•
•

DOM
ZDRAVJE

AVTO

Vseživljenjski partner

ŽIVLJENJE

UPRAVLJANJE
VARČEVANJE
PREMOŽENJA
POKOJNINA

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

Kontakt zavarovalnega zastopnika
Link10.pdf

-> https://www.generali.si/GKm88Y
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Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je na
voljo na www.generali.si in v poslovalnicah.
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080 70 77

www.generali.si

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o domskem zavarovanju PaketDom. Brošura ni ponudba
v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne
informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v Splošnih pogojih za domsko zavarovanje PaketDom 01-DOM-01/20, ki so
sestavni del zavarovalnega produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na svojega predstavnika
oziroma naše prodajne poti.
04/Januar 2020

