Premoženjsko zavarovanje
OPA!

Premoženjsko zavarovanje
OPA! Zavarovalnice Sava
NAŠI DOMOVI SO NAŠE VARNO ZAVETJE. TODA, KAKO VAREN JE VAŠ DOM?
ČE VAS PRESENETI POŽAR, STRELA, TOČA ALI DRUGA NESREČA? ČE JE VAŠ
DOM POŠKODOVAN ALI CELO UNIČEN? ZAVAROVALNICA SAVA ZAVARUJE VAŠ
DOM IN OPREMO V NJEM PRED SKORAJ VSEMI NEVARNOSTMI, KI BI LAHKO
OGROZILE VAŠO VARNOST IN UDOBJE.

Premoženjsko zavarovanje OPA! zavaruje hiše,
vikende, brunarice, garaže, stanovanja, opremo ...
pred požari, naravnimi katastrofami in pred vrsto
drugih nevarnosti. Zavarovanje lahko sklenete na

dejansko ali na novo vrednost. Dodatno pa lahko
sklenete tudi nezgodno zavarovanje družine ali se
zavarujete proti potresu.

Zakaj skleniti premoženjsko zavarovanje OPA!
Razlogov za sklenitev premoženjskega
zavarovanja OPA! Zavarovalnice Sava je mnogo.
Ker lahko v svoje zavarovanje vključite več kakor
50 nevarnosti, ker lahko poljubno izbirate med
posameznimi vnaprej pripravljenimi paketi, ki pa

jih lahko dopolnjujete s pripravljenim naborom
dodatnih nevarnosti. Ker vam pošljemo mojstra, ki
bo takoj popravil vašo počeno cev in poskrbel, da
ne bi prišlo do še večje škode.

VARIANTE KRITIJ PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA OBJEKTA (HIŠE)

Opis nevarnosti

Oblika kritja

Požar
Strela
Eksplozija
Padec zrakoplova ali delov zrakoplova
Udarec zavarovančavega motornega
vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča

DV
Minimalno

NV
Osnovno

NV
Standardno

NV
Nadstandardno

DV
Minimalno

NV
Osnovno

NV
Standardno

NV
Nadstandardno

do 3 %

do 3 %

do 5 %

do 5 %

Stroški nadomestnega bivanja,
skladiščenja pohištva in stroški selitve

do 3 %

do 3 %

do 5 %

Ponovni stroški projektiranja in nadzora

do 3 %

do 3 %

do 5 %

25.000 EUR

50.000 EUR

75.000 EUR

10.000 EUR

20.000 EUR

Izliv vode iz naprav, ki niso priključene
na cevovodno omrežje

do 1 %

do 5 %

Zmrzal

do 3 %

Oblika kritja

Opis nevarnosti

Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Stroški čiščenja

Udarec neznanega motornega vozila ali
premičnega delovnega stroja
Strojelom vgrajenih instalacij
Odgovornost iz hišne in zemljiške
posesti
Odgovornost zaradi onesnaževanja
okolja (ekološke škode)
Teža snega, žled
Vdor meteorne vode s strehe

Padec drevesa

do 5 %

Tatvina zunanjih elementov zgradbe

do 500 EUR

Izliv vode
Hortikulturna zasaditev

do 500 EUR

lztek (lekaža)

do 5 %

Vandalizem

do 500 EUR

Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča
Snežni plaz
Razbitje stekla
Poplava ali talna voda
lndirektni udar strele na aparatih
iniltalacij
Strojelom aparatov inštalacij
DV: dejanska vrednost

do 2.500 EUR

NV: nova vrednost

zajeto

doplačilo

ni možno

VARIANTE KRITIJ PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA OBJEKTA (ETAŽNE LASTNINE – STANOVANJA)

Oblika kritja

Opis nevarnosti

DV
Minimalno

NV
Standardno

NV
Nadstandardno

do 3 %

do 5 %

do 5 %

25.000 EUR

50.000 EUR

do3%

do 5 %

Požar
Strela
Eksplozija
Padec zrakoplova ali delov zrakoplova
Udarec zavarovančevega motomega
vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Stroški čiščenja
Strojelom vgrajenih instalacij v etažni
lastnini
Odgovornosti iz posesti etažne lastnine
Teža snega, žled
Vdor meteorne vode s strehe
Izliv vode iz akvarija
Izliv vode
Snežni plaz
lztek (lekaža)
Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča
Hortikulturna zasaditev

do 2.500 EUR

Poplava ali talna voda
Razbitje stekla v skupnih prostorih
Strojelom skupnih instalacij, podpostaj
in dvigal v objektu
Vandalizem
Razbitje stekla
DV: dejanska vrednost

NV: nova vrednost

zajeto

doplačilo

ni možno

VARIANTE KRITIJ PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA STANOVANJSKE OPREME

DV
Minimalno

NV
Standardno

NV
Nadstandardno

do 3 %

do 3 %

do 5 %

250 EUR

250 EUR

250 EUR

Rop, roparska tatvina- stan. predm.
večjih vrednosti

do 3%

do 3 %

do 5 %

Poškodbe na objektu ob vlomu

do 5 %

do 5 %

do 10 %

12.500 EUR

25.000 EUR

50.000 EUR

do 3 %

do 3 %

do 5 %

Opis nevarnosti

Oblika kritja

Požar
Strela
Eksplozija
Padec zrakoplova ali dela zrakoplova
Udarec zavarovančevega motomega
vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča
Izliv vode
Poplava ali talna voda
Razbitje stekla
Snežni plaz
Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča
Vandalizem pri vlomu
Vlom, rop, roparska tatvina opreme
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Vlom - stanovanjski predmeti večje
vrednosti rezen predmeti po 19. čl. 4.
odst. 1. tč. teh pogojev
Vlom - predmeti po 19. čl. 4. odst. 1. tč.
teh pogojev

Odgovornost zasebnika
Stroški čiščenja
Kritje stroškov izdaje novih dokumentov
Menjava ključavnice na vhodnih vratih
Keramična plošča štedilnika

Oblika kritja

Opis nevarnosti

DV
Minimalno

NV
Standardno

NV
Nadstandardno

Zmrzal
Teža snega
Žled, meteorne vode
lndirektni udar strele - zvonci, domofoni
lztek (lekaža)

do 3 %

Materialna škoda pri reševanju požara

do 3 %

Izliv vode iz akvarija

do 3 %

Škoda v zamrzovalniku

do 3 %

Stroški nadomestnega bivanja,
skladiščenja pohištva in stroški selitve

do 3 %

Oprema kopenskih motornih vozil

do 1.400 EUR

Škoda na stanovanjskih aparatih zaradi
indirektnega udara strele
Gospodarske premičnine
Material namenjen za vgradnjo
DV: dejanska vrednost

NV: nova vrednost

zajeto

doplačilo

ni možno

Osebna nezgodna
asistenca po vsem svetu
NESREČA NIKOLI NE POČIVA, A JE MANJŠA, KADAR SMO PRIPRAVLJENI. KDO
V PRIMERU NEZGODE POSKRBI ZA VAS, DOMA IN V TUJINI? KDO PORAVNA
STROŠKE NUJNIH PREVOZOV IN MEDICINSKE OSKRBE? KOMU LAHKO ZAUPATE
VARSTVO SVOJIH NAJMLAJŠIH? MI SMO PRIPRAVLJENI ZA VAS. NAŠIM
ZAVAROVANCEM USTREŽEMO POVSOD, KJER JE MOGOČE, ZATO ŠIRIMO
PONUDBO STORITEV IN SKRBIMO ZA VEČJO UPORABNOST NAŠIH ZAVAROVANJ.
ENA NAŠIH POSEBNIH NOVOSTI JE OSEBNA ASISTENCA.

V sodelovanju z eno največjih svetovnih
zavarovalnih skupin AXA Assistance smo za vas
razvili novo možnost zavarovanja in jo poimenovali
Osebna aslstenca. Asistenca vam zagotavlja
pomoč in olajša položaj, ko zaidete v težave.

Prednosti tega zavarovanja sta neomejena starost
pri sklenitvi zavarovanja in uveljavljanje osebne
asistence tudi v tujini, ne le v Sloveniji. Prav tako
je to edina tovrstna asistenca, ki je vključena v
premoženjsko zavarovanje v Sloveniji.

Značilnosti zavarovanja Osebna asistenca
Osebno asistenco lahko uveljavljate v primerih
nezgode, ki se vam pripeti ali večje škode na vaši
lastnini. Nudimo vam različne oblike asistence,
ugodnosti pa so v veljavi po vsem svetu. Za prvega

V PRIMERU NUJNEGA
PRIMERA VAM JE NA VOLJO

napisanega zavarovanca je osebna asistenca
vključena kot temeljno tveganje, drugi družinski
člani pa ob ustreznem doplačilu, osebno asistenco
dokupijo.

Klic iz Slovenije
brezplačno
Klic iz tujine
na stroške klicatelja

080 19 21
+386 2 618 05 20

PROGRAM OSEBNE ASISTENCE

A

B

C

D

Asistenca v primeru nezgode doma
(nezgoda v kraju stalnega bivališča
oziroma do 50 km od stalnega
bivališča)

Asistenca v primeru, da je
hospitalizacija zavarovanca po
nezgodi doma daljša od 7 dni
(nezgoda v kraju stalnega bivališča
oziroma do 50 km od stalnega
bivališča)

Asistenca v primeru nezgode, ki se
zgodi več kot 50 km od stalnega
bivališča zavarovanca v Sloveniji in
zunaj nje

Asistenca v primeru večje škode na
lastnini zavarovanca (v primeru, da
je lastnina zavarovanca zavarovana
s polico OPA)

Storitev
asistence

kritje /limit

Storitev
asistence

kritje /limit

Storitev
asistence

kritje /limit

Storitev
asistence

kritje /limit

Iskanje /
pošiljanje
zdravnika

Organiziranje/
obveščanje

Varstvo otrok
(mlajših od 16
let)

48 ur (največ
200 EUR)

Prevoz v
bolnišnico
z rešilnim
vozilom

Brez omejitev

Nepričakovana
vrnitev v
Slovenijo
v primeru
večje škode
na lastnini
zavarovanca
(zaradi
požara, kraje,
poplave...)

Stroški
povratne
vozovnice za
prevoz z vlakom
(1. razred)
ali stroški
enakovredne
druge
vozovnice

Iskanje /
pošiljanje
medicinske
sestre

Organiziranje/
obveščanje

Čiščenje doma

15dni
(največ 200
EUR)

Prevoz oziroma
premestitev
v primernejšo
bolnišnico,
prevoz v
bolnišnico,
ki je v bližini
stalnega
bivališča

Brez omejitev

Prevoz v
bolnilnico
z rešilnim
vozilom

Stroški prevoza

Prevoz
družinskega
člana do
zavarovanca v
bolnišnico

Stroški
povratne
vozovnice za
prevoz z vlakom
(1. razred)
ali stroški
enakovredne
druge
vozovnice

Prevoz
posmrtnih
ostankov na
kraj pogreba v
Sloveniji

Minimalni
stroški krste in
dejanski stroški

Vmltev domov
(v kraj stalnega
bivališča) po
zdravljenju v
bolnišnici

Stroški prevoza

Prevoz
zavarovančevih
otrok k
sorodnikom

Stroški
povratne
vozovnice za
prevoz z vlakom
(1. razred)
ali stroški
enakovredne
druge
vozovnice

Kritje nujnih
stroškov
zdravljenja v
tujini

Samo v tujini:
10.000 EUR
zavarovancaneto

Dostava nujno
potrebnih
zdravil zunaj
Slovenije

Samo v tujini:
stroški dostave
zdravil

V PRIMERU NUJNEGA
PRIMERA VAM JE NA VOLJO

Klic iz Slovenije
brezplačno
Klic iz tujine
na stroške klicatelja

080 19 21
+386 2 618 05 20

Pravna asistenca
SODIŠČE JE ENA OD TISTIH USTANOV, OKOLI KATERIH RAJE NAREDIMO
OVINEK. KADAR ZAKONI PRAVA PREKRIŽAJO NAŠE POTI, ZAČNE NAŠA
DENARNICA SHUJŠEVALNO KURO. STROŠKI ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA,
KAZENSKEGA POSTOPKA, ODVETNIŠKEGA NASVETA ... KAKO NAJ PLAČAM VSE
TO? OSNOVNA PRAVNA ASISTENCA JE DODATEK K NAŠEMU PREMOŽENJSKEMU
ZAVAROVANJU OPA! Z NJO SI GORNJEGA VPRAŠANJA NE BOSTE ZASTAVLJALI.

Zavarovanje pravne asistence lahko uveljavljate
po vsej Evropi, Sredozemlju, tako na zasebnem kot
na poklicnem področju. Poleg vas so zavarovani
tudi vaš zakonski ali izvenzakonski partner, ki živi
na istem naslovu ter šolajoči otroci do 27. leta
starosti.

Osnovna pravna asistenca je vključena v
premoženjsko zavarovanje OPAl Zavarovalnice
Sava:
•• Splošna odškodninska pravna zaščita krije
vse stroške, kadar uveljavljate oz. sprožite
odškodninski zahtevek.

•• Splošna kazenska pravna zaščita krije vse

stroške, kadar je proti vam sprožena kazenska
ovadba oz. kazenski postopek pred sodnikom.

•• Pravno svetovanje vam omogoča dva ustna
nasveta pri odvetniku na leto, velja pa lahko za
zavarovanca in družinske člane.

Stroški, ki jih poravna pravna asistenca
Pravna asistenca poravna stroške odvetnikov,
sodnih izvedencev, tolmačev, prič in dodatne
sodne stroške (takse, povprečnine ... ).Prav
tako vam zagotovi sredstva pologa varščine do
100.000 evrov, potne stroške za sojenje v tujini in
stroške nasprotne strani, ki vam jih naloži sodišče,
ter stroške izvensodnih poravnav.
SO KRŠILI VAŠE PRAVICE? UVELJAVITE KRITJE IZ SPLOŠNE
ODŠKODNINSKE PRAVNE ASISTENCE!

Uveljavljanje na zasebnem področju

Je vašega otroka na poti iz šole podrl nepazljiv
voznik motornega kolesa? Se je na smučanju v vas
zaletel prehiter deskar? Je na sprehodu vašo ženo
napadel pes? Uveljavile svoje pravice!
Uveljavljanje na poklicnem področju

Na poklicnem področju lahko pravno zaščito
uveljavljate pri nesrečah na delovnih mestih.

Vas kdo obtožuje? Zaščitimo vas s
Splošno kazensko pravno asistenco
Obramba na zasebnem področju

So proti vam sprožili kazenski postopek, ker je
vaš otrok s kolesom nehote zadel avto in ga
poškodoval? Ali je ledena sveča padla s strehe
vaše hiše in ranila mimoidočega? Ali pa ste svojo
13-letno hčer brez spremstva odraslega poslali na
obisk na drugi konec Slovenije in je javni tožilec
zato sprožil kazenski pregon proti vam?
Obramba na poklicnem področju

Obramba na poklicnem področju se nanaša na
pravno zaščito, ki bi jo potrebovali v primeru
nezgode ali napake pri delu; npr. če farmacevt

v lekarni izda napačno zdravilo in je zaradi
pacientovih težav kazensko preganjan; ali če
se vam kot učitelju, ki spremlja otroke na izletu,
pripeti, da se otrok poškoduje pri padcu ...
Potrebujete nasvet? Izkoristite brezplačno
svetovanja pri odvetniku!

Menite, da so kratene vaše pravice? Vas nekdo
obtožuje, pa ne veste, kako bi se odzvali? Ima
vaše podjete težave, vi pa želite uveljaviti svoje
pravice? Izkoristite možnost ustnega svetovanja
pri odvetniku - dvakrat na leto.

DODATNE TRI KOMBINACIJE

OPA! 1

OPA! 2

OPA! 3

Pravna zaščita na področju
delovnega prava

Pravna zaščita na področju
socialnega zavarovanja

Pravna zaščita na področju
nepremičnin

Izrabite jo lahko v primeru, da
ste odpuščeni ali premeščeni
na delovnem mestu, da
vam delodajalec ne izplača
regresa ...
Pravna zaščita zavarovalne
pogodbe
Velja za vsa zavarovanja
(nezgodno, zdravstveno,
premoženjsko ... ), razen za
avtomobilska.

Pravno zaščito na tem
področju lahko uveljavljale,
če so vam kratene pravice
na področju socialnega
zavarovanja (če vam npr.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje ne odobri
specialističnega zdravljenja
ali terapij, ki vam jih je
predpisal zdravnik).
Pravna zaščita na področju
splošnega pogodbenega prava

Zavarovanje vas varuje na
mnogih področjih. Uveljavite
jo lahko, prodajalci, izvajalci
del, turistične agencije ...
ne upoštevajo pogodbenih
obveznosti (npr. na
potovanju niste nastanjeni
v ustreznem hotelu, mizar
vam je izdelal neustrezno
pohištvo in zavrže krivdo).

Velja za vse nepremičnine,
ki jih uporabljate vi ali
zavarovani družinski člani.
Pravno zaščito lahko
uporabite pri neupravičenem
zvišanju stroškov vzdrževanja
ali najemnine, če vam po
izselitvi najemodajalec ne
vrne pologa ...
Pravna zaščita na področju
družinskega prava

Zaščiteni ste tudi na
področju družinskega prava.
Zavarovanje velja, če npr.
bivši zakonski partner ne
plačuje ustrezne preživnine
in v drugih podobnih
primerih družinskega prava.

ASISTENCA DOMA se vidimo doma
NISTE MED TISTIMI, KI ZNAJO SAMI POPRAVITI VSE, KAR SE POKVARI V VAŠEM
DOMU? BREZ SKRBI! ZA VAS JE KOT NALAŠČ ASISTENCA DOMA, KJER VAM BODO
PRI HIŠNIH POPRAVILIH POMAGALI STROKOVNJAKI.

KOMU JE NAMENJENA ASISTENCA DOMA?

Asistenca doma je sestavni del zavarovanja
OPA!. Zavarovanec jo lahko sklene neodvisno
od tega katero obliko osnovnega kritja ima
(objekt, etažna lastnina ali oprema).
Zavarovane osebe oz. upravičenci za uveljavljanje
asistence doma so zavarovanec in vsi člani
gospodinjstva, ki skupaj prebivajo v zasebni hiši ali
stanovanju oziroma v katerem se nahaja oprema,
ki je zavarovana z zavarovanjem OPA!. Asistenca
doma traja eno leto ali za čas trajanja kratkoročne
police. Začetek zavarovanja asistence doma je
določen z začetkom veljavnosti police. Prekinitev
zavarovanja asistence doma med zavarovalnim
letom ni možna.

Obseg kritja (asistenčne ugodnosti)

Zavarovanje asistence doma velja za zasebno
hišo, stanovanje ali stanovanjsko opremo, ki je
zavarovana z OPA zavarovanjem. Velja samo za
hiše /stanovanja v Republiki Sloveniji.
V primeru večje škode na hiši, stanovanju ali
opremi, se lahko na zahtevo zavarovane osebe
dodeli ugodnost, ki jo ponuja asistenca, če je do
škode na hiši, stanovanju ali opremi prišlo zaradi
ene izmed naslednjih nevarnosti: požara, vlomske
tatvine, poplave, viharja, toče ali izliva vode.
Značilnosti zavarovanja Asistenca doma

V primeru večje škode na hiši, stanovanju ali
opremi lahko uveljavile ugodnosti iz asistence
doma. Za uveljavitev ugodnosti mora zavarovanec
takoj poklicati 24-urni dežurni center, nato pa
asistenčna družba organizira pomoč.

UGODNOSTI, KI JIH PONUJA ASISTENCA:

ASISTENCA (ugodnost)

KRITJE / LIMIT

1. Nasvet kako ravnati v primeru večje škode

organiziranje/informiranje

2.	Zagotovitev nujnega varovanja premoženja
v hiši/stanovanju

organizacija varovanja premoženja/plačilo stroškov
varovanja premoženja v znesku največ 500 EUR

3.	Stroški namestitve v primeru, da je
predmet zavarovanja neprimeren za bivanje

organizacija bivanja v hotelu/plačilo stroškov v zvezi z
bivanjem, največ v znesku 50 EUR na noč/na zavarovano
osebo in največ tri noči

4. Oskrba z najnujnejšimi potrebščinami

organizacija oskrbe z najnujnejšimi potrebščinami/plačilo
stroškov v znesku do največ 300 EUR skupno za vse
potrebščine

5.	Nepričakovana vrnitev v Slovenijo, če je
zavarovana oseba v tujini

organizacija in plačilo vrnitve/vozovnica za vlak (1. razred)
ali letalska vozovnica (ekonomski razred)

6.	Prenos sporočil

organizacija/informiranje

7.	Zagotavljanje primernih obrtnikov za nujna
popravila

organizacija pošiljanja primernega obrtnika/plačilo stroškov
intervencije/popravila do največ 250 EUR po intervenciji in
največ dve lntervencij letno

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-mb.si

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

Novo mesto
Seidlova ulica 5
8000 Novo mesto
T 07 39 17 200
pe-novo-mesto@zav-mb.si

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

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

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

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

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

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

V PRIMERU NUJNEGA
PRIMERA VAM JE NA VOLJO

Klic iz Slovenije
brezplačno
Klic iz tujine
na stroške klicatelja

080 19 21
+386 2 618 05 20

