Zavarovanje za najemodajalce

PaketDom
RENT

Zadovoljstvo na prvem mestu.

Komu je namenjen
PaketDom RENT?
Ste kupili stanovanje kot investicijo?
Oddajate apartma preko Airbnb ali Bookinga?
Morda pa v vaši garsonjeri biva mlad
študentski par?
PaketDom RENT je namenjen prav vam lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se
oddajajo v najem za nekaj dni ali za vse leto.

Zakaj je PaketDom RENT
vaša prava izbira?
Ker združuje vsa »klasična« stanovanjska kritja
z dodatnimi kritji, namenjenimi nevarnostim, ki
jih prinaša oddajanje.

Kakšna so vključena kritja?
þ kritje škode, ki jo na nepremičnini, pohištvu
in ostali stanovanjski opremi, povzroči
najemnik, tudi v primeru vandalizma;
þ kritje izgube najemnine v primeru nastanka
škodnega primera;
þ kritje varstva pred odškodninskim
zahtevkom, ki ga najemnik poda proti
najemodajalcu;
þ kritje vseh klasičnih škodnih primerov požar, eksplozija, vihar, toča, zemeljski plaz,
izliv vode, škoda na ceveh, lom stekla idr.;
þ kritje škode, ki jo povzroči najemnik na
skupnih delih stavbe;
þ kritje stroškov zamenjave ključavnice –
zaradi vlomne tatvine ali izgube ključev.
þ Vse to tudi v času, ko se nepremičnina ne
oddaja
Kritje je podano tudi za čas, ko se
nepremičnina ne oddaja.

Kako postopati
v primeru škode?
 Enostavno pokličete ali obiščete najbližji
škodni center zavarovalnice GENERALI d.d.
ali
 oddate prijavo škodnega primera preko
spletnega obrazca.
p.s.: POMEMBNO. Ali ste vedeli, da ima
Generali najbolj zadovoljne stranke tudi na
področju uveljavljanja škodnih zahtevkov, saj
je 89 % naših strank, ki so že kdaj uveljavljale
škodni zahtevek, zadovoljnih z našim odzivom,
kar je največ med vsemi konkurenčnimi
zavarovalnicami v Sloveniji?
Že imate sklenjeno zavarovanje PaketDom?
 Enostavno in hitro lahko uredimo
spremembo vašega obstoječega
zavarovanja v PaketDom RENT.
 Za spremembo obstoječega zavarovanja se
obrnite na vašega zavarovalnega svetovalca
ali na brezplačno številko 080 70 77.

* VIR: GfK, Neodvisna raziskava Zavarovalniški monitor 2016.

Zadovoljstvo na prvem mestu.

Več informacij o zavarovanju
PaketDom RENT:
 na www.generali.si ali skenirajte kodo:

 na brezplačni telefonski številki:

080 70 77
Informativni izračun ali sklenitev
zavarovanja lahko uredite v vseh
poslovalnicah GENERALI
in izbranih pogodbenih partnerjih.

Zadovoljstvo na prvem mestu.

