Poletne nevihte in vremenske nevšečnosti

KAKO ZAŠČITITI SVOJ DOM?
Bolje preprečiti kot popravljati
Pred odhodom od
doma zaprite
vsa okna in
pospravite vrt.

Namestite javljalnike
izliva vode, dima
in požara ter
alarmni sistem.
Spremljajte
vremensko
napoved in
opozorila
vzemite
resno.

Preverite stanje
ostrešja in
kritine, očistite
žlebove.

Razmislite o »pametni
hiši«, ki jo lahko
upravljate, tudi ko
vas ni doma.
Uredite okolico
(požagajte
prevelika
drevesa in
suhe veje).

Ali ste vedeli?
Ekskluzivni paket zavarovanja krije najpogostejše nesreče (požar, strela, toča,
vihar, poplava, vdor meteorne vode, padec drevesa, zemeljski plaz idr.), popolno
zavarovalno zaščito pa zagotavlja Premium paket.
Poskrbite tudi za avto in vrt
Vozilo parkirajte pod nadstreškom.
Na poplavnem območju ne parkirajte v kletni garaži.
Avta ne puščajte ob stavbah, montažnih objektih
ali pod drevesi.
Vrt prekrijte z mrežo proti toči.
Uredite grede tako, da lahko voda sproti odteka.
Visoke rastline privežite na trdno in zanesljivo oporo.
Vrtno orodje in stroje po uporabi pospravite na varno.

Ali ste vedeli?
PaketDom zavaruje tudi
pomožne stanovanjske
objekte (garaža, letna
kuhinja, nadstreški,
ograje, zimski vrt …).

Brez skrbi na dopust

Zaprite vsa okna in vrata.
Pospravite okolico hiše.
Zaupnika obvestite o svoji odsotnosti.
Na dopustu spremljajte vremenska
opozorila za domači kraj.
Če pride do gmotne škode, se čim
prej vrnite domov.
Prva pomoč v primeru škode zaradi neurja
V najhujših primerih pokličite pomoč
na številko 112.
Preprečite dodatno škodo.
Bodite pripravljeni (rezervna kritina, vodna
črpalka in generator na poplavnih območjih,
zaščitna plastična folija ipd.).
Nevihtne zanimivosti

62.422 strel
v povprečju udari v
Sloveniji vsako leto,
najbolj »strelska«
meseca pa sta
julij in avgust.
Več kot

1 kg težka zrna

toče so v Bangladešu
leta 1986 pokončala
92 ljudi.
Viri:
www.generali.si/zavarovanje/dom
www.fmf.uni-lj.si/~zagarn/s_toca.php
www.dnevnik.si/1042740576
https://home.unruly.co/#!#welcome-home

Ali ste vedeli?
Vsi paketi
PaketDom v primeru
kritega škodnega dogodka
vključujejo tudi stroške čiščenja,
rušenja poškodovanih in
neuporabnih delov ter stroške
odvoza zgorelin, ruševin in
naplavin do najbližjega
kraja, kjer je dovoljeno
odlaganje.

19 cm je bil premer

toče, ki je leta 1984
opustošila 250 km širok pas
pri Münchnu, ranila 400 ljudi
ter poškodovala 700.000 hiš
in 200.000 avtomobilov.

7 udarov strele

je od aprila 1942 do
junija 1977 preživel
Roy Sullivan, čuvaj v
narodnem parku
Shenandoah (ZDA).

4,5 kg težka in
150 km/h
21 cm »debela« toča je hitrost, s katero na
je leta 1902 padala na
Kitajskem, 5 cm debela pa
leta 2000 v Ljubljani.

tla pade 8 cm veliko
zrno toče.

