Zavarovanje
MojDom

Zavarovanje MojDom
ZAVAROVANJE MOJDOM JE CELOVITO ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN
PREMOŽENJSKIH INTERESOV LASTNIKOV ALI NAJEMNIKOV STANOVANJSKIH
IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV, POMOŽNIH OBJEKTOV, KMEČKIH GOSPODARSTEV,
ETAŽNE LASTNINE IN STANOVANJSKE OPREME.

To smo dosegli z zasnovo produkta po sistemu
»vse pod eno streho«, pri katerem lahko z enim
zavarovalnim produktom (oz. enimi zavarovalnimi
pogoji) zavarujemo celotno paleto rizikov.
Hkrati je zavarovanje MojDom zasnovano
modularno, tako da lahko zavarovanec sestavlja
posamezne module kot kocke v celoto, ki mu glede
na njegove želje oziroma potrebe najbolj ustreza.

•• MojDom Stanovanjske in počitniške hiše
•• MojDom Etažna lastnina
•• MojDom Kmečka gospodarstva

•• MojDom Stanovanjske premičnine
•• MojDom Stanovanjski stroji in aparati
•• MojDom Odgovornost
•• MojDom Asistenca (AXA)
•• MojDom Osebna nezgoda
Znotraj posameznih modulov so vnaprej
pripravljeni paketi, ki pa jih je možno po želji
razširiti z dodatnimi zavarovalnimi kritji oziroma
razširitvami, kot sta npr.:
•• pravna zaščita in

•• zavarovanje za primer potresa

ZAVAROVANJE MOJDOM JE PREGLEDEN IN ENOSTAVEN
TER HKRATI FLEKSIBILEN ZAVAROVALNI PRODUKT!

MojDom BONUS
Po koncu zavarovalnega leta prizna zavarovalnica tistim zavarovancem, ki v preteklem letu po premoženjski
polici za zavarovanje MojDom niste imeli prijavljene škode, bonus na zavarovalno premijo, in sicer:

MojDom
BONUS

cenejša premija v naslednjem letu
Dobropis v višini 5 % od osnove za obračun
bonusa.

CELOVITO, FLEKSIBILNO,
MODULARNO. ČE SE NIČ NE ZGODI,
VRNEMO DEL PREMIJE.

Pregled paketov

V tabelah so predstavljeni paketi zavarovanj
MojDom Stanovanjske in počitniške hiše,
MojDom Etažna lastnina, MojDom Stanovanjske
nepremičnine in MojDom Kmečka gospodarstva.

Tabela predstavlja pregled nevarnosti, ki jih
posamezen paket vključuje, priključiti pa jim je
možno tudi dodatne nevarnosti.

Ob izbranem paketu lahko zavarujete še:

MojDom STANOVANJSKI STROJI IN APARATI
avdio- in videoaparate
ter druge multimedijske
predvajalnike/zapisovalnike,
ki niso starejši od 7 let,

elektromotorje za rolete ali
žaluzije ter elektromotorje
dvižnih vrat, ki niso starejši
od 5 let,

MojDom ODGOVORNOST

S sklenitvijo osebne odgovornosti si zagotovite
kritje za škodo, ki jo lahko kot zasebniki v vsakdanjem
življenju povzročite tretjim osebam (kot lastnik,
uporabnik ali najemnik stanovanjske hiše - etažne
lastnine, kot imetnik kolesa brez motorja, kot imetnik
domače živali, pri ukvarjanju s športom …).

MojDom OSEBNA NEZGODA

S sklenitvijo zavarovanja zavarovanec zase in
za svoje družinske člane zagotovi zavarovalno
kritje v primeru smrti ali opeklin, ki so nastale kot
posledica požara, strele, eksplozije ali viharja.

MojDom ASISTENCA

osebne računalnike z
monitorji, tiskalniki in
optičnimi bralniki,
ki niso starejši od 3 let.

Zavarovanje krije tudi odgovornost zakonca, otrok
ali sorodnikov, ki živijo v istem gospodinjstvu.
V okviru osebne odgovornosti je mogoče skleniti
tudi turistično odgovornost,
s katero si zagotovite zavarovalno kritje na
potovanjih v tujini.

Zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini
2.500,00 EUR za posamezno osebo, vendar
največ 10.000,00 EUR po zavarovalnem primeru.

Z MojDom asistenco si v primeru večje škode na domu zaradi požara, vlomske tatvine, poplave, viharja,
toče in izliva vode zagotovite:
•• nasvet, kako ravnati v nujnem primeru,
•• organizacijo nepričakovane vrnitve v Slovenijo, če
je upravičenec v tujini,
•• varovanje premoženja v hiši/stanovanju,
•• prenos sporočil in
•• organizacijo nastanitve v primeru, da je dom
neprimeren za bivanje,
•• zagotovitev primernih obrtnikov za nujna
popravila.
•• oskrbo z najnujnejšimi potrebščinami,

STANOVANJSKE HIŠE,
POČITNIŠKI
IN POMOŽNI OBJEKTI
Paket

Nova vrednost

Opis
nevarnosti
Nadstandard

Standard

ETAŽNA LASTNINA

Dejanska
ali nova
vrednost
Osnovni

Nova vrednost

Nadstandard

Standard

5%

5%

KMEČKA GOSPODARSTVA

Dejanska
ali nova
vrednost
Osnovni

Dejanska
ali nova
vrednost

Dejanska vrednost

Zavarovanje Zavarovanje
kmetijskih in kmetijskih Zavarovanje
zalog v
gospdarskih strojev in
kmetijstvu
objektov
opreme

Požar
Strela
Eksplozija
Vihar
Toča
Udarec zavarovančevega
motornega vozila
Padec zrakoplova
Demonstracije ali
manifestacije
Izliv vode
Poplava
Zemeljski plaz
Snežni plaz
Razbitje stekla - osnovno
kritje
Nasilniška in objestna
dejanja
Iztek tekočine (lekaža)

5%

Izlitje vode iz akvarija

5%

Zmrzal

3%
3%

Teža snega
Žled

3%

3%

Vdor meteorne vode s
streh

5%

3%

5%

5%

Padec drevesa
Indirektni udar strele na
instalacijah
Strojelom vgrajenih
instalacij
Udarec neznanega
motornega vozila
Tatvina stvari, pritrjenih
na stalno naseljeni objekt
Tatvina stvari, pritjenih
na objekt, ki je naseljen
le občasno

5%

1,5 %

1,5 %

1%

1%

Potres
Stroški čiščenja in
rušenja

5%

5%

3%

5%

5%

Stroški selitve,
skladiščenja pohištva in
nadomestnega bivanja

5%

3%

3%

5%

3%

Stroški projektiranja in
nadzora

5%

3%

3%

5%

3%

Stroški svetovanja

5%

3%

5%

3%

Dodatni stroški čiščenja
in rušenja

zajeto

doplačilo

ni možno

3%

3%

3%

3%

STANOVANJSKA OPREMA
Paket

Nova vrednost

Dejanska ali nova
vrednost

Nadstandard

Standard

2,5 %

2,5 %

ukradeno perilo, posteljnina, obleke, preproge in zavese

3%

3%

stroški popravila škode na objektu zaradi vloma

10 %

5%

stroški menjave ključavnice, ki so posledice vloma

3%

škoda na stvareh zaradi ropa zunaj stanovanjskih ali pomožnih prostorov

5%

Opis nevarnosti
Požar
Strela
Eksplozija
Vihar
Toča
Udarec zavarovančevega motornega vozila
Padec zrakoplova
Demonstracije ali manifestacije
Izliv vode
Poplava
Zemeljski plaz
Snežni plaz
Razbitje stekla - osnovno kritje
stanovanjska oprema in osebni predmeti

Vlom in rop

dragoceni predmeti

3%

Padec drevesa
Udarec neznanega motornega vozila
Nasilniška in objestna dejanja

5%

Iztek tekočine (lekaža)

3%

Izlitje vode iz akvarija

5%

Zmrzal

5%

Teža snega

5%

Žled

3%

Vdor meteorne vode s streh

3%

Indirektni udar strele na opremi
Razbitje keramične plošče štedilnika

3%

Uničenje živil v zmrzovalniku

3%

Potres
Stroški čiščenja in rušenja

5%

3%

Dodatni stroški čiščenja in rušenja
Stroški selitve, skladiščenja pohištva in nadomestnega bivanja
Stroški izdaje novih osebnih dokumentov
zajeto

doplačilo

3%
3%

ni možno

Kritje je sklenjeno z dogovorjeno osnovno zavarovalno vsoto oz. odstotkom od dogovorjene osnovne
zavarovalne vsote, ki jo določi zavarovanec na podlagi velikosti, opremljenosti ipd. stanovanjskih prostorov.

Pravna zaščita
PRAVNO ZAŠČITO LAHKO UPORABITE V PRIMERIH, KO VAM TRETJA OSEBA
POVZROČI ŠKODO IN VAM JE NI PRIPRAVLJENA POVRNITI, ZATO MORATE OD
POVZROČITELJA ZAHTEVATI POVRAČILO PO PRAVNI/SODNI POTI.

Pravna zaščita krije naslednje stroške:
•• odvetniške stroške,

•• stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
•• stroške prič oziroma tolmača,
•• zagotovitev pologa varščine do 100.00 EUR,
•• stroške poti na sojenje v tujini in
•• stroške izvensodnih poravnav, mediacij.

Z doplačilom se lahko pravna zaščita razširi še na
druga pravna področja (delovno pravo, področje
nepremičnin, družinsko pravo …).
V zavarovanje stanovanjske opreme na novo
vrednost je pravna zaščita že vključena, lahko pa jo
priključite tudi drugim paketom, v katerih osnovni
produkt pravne zaščite ni vključen.

Potresno zavarovanje
Potresna ogroženost Slovenije
Slovenija je potresno zelo ogrožena, zato lahko pričakujemo rušilne potrese od VIII. do IX. stopnje po EMS
- evropski potresni lestvici.
V Sloveniji je vsako leto od 300 do 400 potresov. V zgodovini je bilo na našem ozemlju več kot 60 rušilnih
potresov, od tega je bilo samo v 20. stoletju kar 20 potresov VII. stopnje po evropski potresni lestvici.
Kako se zaščitimo pred potresom?
Izkušnje ob potresih v zadnjih desetletjih kažejo, da povzročajo veliki potresi v razvitem svetu predvsem
veliko materialno in gospodarsko škodo ter malo človeških žrtev. Škodo ob morebitnih potresih je
mogoče zmanjšati z ustrezno protipotresno gradnjo. V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja tudi potresno
zavarovanje.
Kako sklenem potresno zavarovanje?
Potresno zavarovanje je mogoče skleniti kot dodatno zavarovanje pri zavarovanju stanovanjske hiše,
etažne lastnine, kmečkih gospodarstev ali pri zavarovanju stanovanjske opreme. Ob sklenitvi potresnega
zavarovanja vam nudimo na izbiro različne višine franšiz, in sicer 2 %, 5 % ali 10 % od zavarovalne vsote
zavarovane stvari.

Ne pozabimo,
Slovenija je
potresno
območje

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA WWW.ZAV-SAVA.SI
Ljubljana
Dunajska cesta 8
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-sava.si

Kranj
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
T 04 281 80 10
pe-kranj@zav-sava.si

Novo mesto
Seidlova cesta 5
8000 Novo mesto
T 07 391 72 00
pe-novo-mesto@zav-sava.si

Maribor
Cankarjeva ulica 3
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-sava.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7a
5000 Nova Gorica
T 05 335 90 00
pe-nova-gorica@zav-sava.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 881 27 00
pe-slovenj-gradec@zav-sava.si

Celje
Ljubljanska cesta 14
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-sava.si

Koper
Cesta Zere Perello-Godine 2
6000 Koper
T 05 611 77 80
pe-koper@zav-sava.si

Pomurje
Prešernova ulica 7
9240 Ljutomer
T 02 584 96 70
pe-ljutomer@zav-sava.si

BREZPLAČEN KLIC

Klic iz Slovenije
brezplačno

080 19 20

