
Premoženjsko zavarovanje 
DOM



Naj bo vaš dom  
vaše varno zavetje.
 
PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE DOM ZAVARUJE HIŠE, STANOVANJA, VIKENDE, 
BRUNARICE, GARAŽE, OPREMO ... PRED POŽARI, NARAVNIMI KATASTROFAMI 
IN PRED VRSTO DRUGIH NEVARNOSTI. SKLENETE GA LAHKO NA DEJANSKO 
ALI NA NOVO VREDNOST. DODATNO PA LAHKO SKLENETE ŠE NEZGODNO 
ZAVAROVANJE DRUŽINE ALI PRIKLJUČITE OSEBNO, PRAVNO IN DOMSKO 
ASISTENCO.

PREMOŽENJSKO 
ZAVAROVANJE DOMA

ASISTENČNA  
STORITEV ASISTIM

080 19 20

OSEBNA ASISTENCA

1 2 3

KLJUČNE PREDNOSTI ZAVAROVANJA DOM:
•	  Poljubno lahko priključite več kot 50 rizikov  

za različne nevarnosti.

•	Vključite napredno asistenčno storitev Asistim.

•	Kritja lahko razširite z zavarovanjem 
za dodatne nevarnosti. 

•	Poljubno lahko izbirate med vnaprej 
pripravljenimi paketi glede na vaš življenjski slog.

•	Z enim klicem lahko uredite popravilo  
nastale škode.

•	Vključuje osebno nezgodno asistenco po vsem 
svetu z asistenco v primeru kibernetskega 
vdora in pravno zaščito za vso družino.

ZAVAROVANJE DOM VKLJUČUJE TUDI SODOBNA 
KRITJA, KAMOR SPADAJO ZAVAROVANJA ZA:
•	 toplotne črpalke, sončne elektrarne 

in male čistilne naprave,

•	pametne inštalacije z napravami,

•	osebni predmeti, oprema za vrt in 
oprema kopenskih motornih vozil. 

4
PRAVNA ZAŠČITA



možno višanje ZV z doplačilidoplačilozajeto

OBLIKA KRITJA

OPIS NEVARNOSTI DOM + DOM 
PREMIUM

DOM 
PREMIUM +

Požar
Strela
Eksplozija
Padec zrakoplova
Udarec zavarovančevega motornega vozila 
ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča
Strojelom vgrajenih instalacij
Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti 100.000 € 100.000 € 300.000 €
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Stroški čiščenja 2.000 € 2.000 €
Stroški skladiščenja pohištva in stroški selitve 2.000 € 2.000 €
Ponovni stroški projektiranja in nadzora 2.000 € 2.000 €
Poplava ali talna voda 1.000 € 1.000 € 
Izliv vode
Vandalizem 2.000 € 2.000 € 
Udarec neznanega motornega vozila  
ali premičnega delovnega stroja
Vdor meteorne vode
Zmrzal
Žled
Teža snega
Odgovornost zaradi onesnaženja okolja (ekološke škode) 100.000 € 100.000 € 300.000 €
Iztek (lekaža)
Padec drevesa
Tatvina zunanjih elementov zgradbe 2.000 €
Hortikulturna zasaditev 2.000 €
Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča
Snežni plaz
Strojelom dvigal, podpostaj, instalacij pri etaži
Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na cevovodno omrežje
Razbitje stekla
Poškodbe na objektu ob vlomu
Menjava ključavnice na vhodnih vratih
Indirektni udar strele (domofoni, zvonci)
Indirektni udar strele (naprave priključene na instalacije)
Strojelom naprav priključenih na instalacije

VARIANTE KRITIJ PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA   
(HIŠA, ETAŽA IN DODATNI OBJEKTI)



VARIANTE KRITIJ PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA (STANOVANJSKA OPREMA)

možno višanje ZV z doplačilidoplačilozajeto

OBLIKA KRITJA

OPIS NEVARNOSTI DOM + DOM 
PREMIUM

DOM 
PREMIUM +

Požar
Strela
Eksplozija
Padec zrakoplova
Udarec zavarovančevega motornega vozila 
ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija in demonstracija
Vihar
Toča
Odgovornost zasebnika 100.000 € 100.000 € 300.000 €
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Stroški čiščenja 2.000 € 2.000 €
Stroški skladiščenja pohištva in stroški selitve 2.000 € 2.000 €
Poplava
Izliv vode
Razbitje stekla 1.500 € 1.500 € 
Vlom, rop, roparska tatvina opreme
Vandalizem
Poškodbe objekta ob vlomu
Predmeti večje vrednosti (razen gotovine, 
dragega kamenja , vrednostnih papirjev) 4.000 € 4.000 € 

Predmeti večje vrednosti: gotovina, drago kamenje, vrednostni papirji 500 € 500 € 1.000 €
Udarec neznanega motornega vozila
Vdor meteorne vode s strehe
Zmrzal
Žled
Teža snega
Materialna škoda pri reševanju požara
Kritje stroškov izdaje novih dokumentov 500 € 500 €
Škoda v zamrzovalniku 500 € 500 €
Keramična plošča štedilnika
Iztek (lekaža)
Padec drevesa
Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča
Snežni plaz
Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na cevovodno omrežje
Menjava ključavnice na vhodnih vratih
Indirektni udar strele (zvonci in domofoni)
Oprema kopenskih motornih vozil
Škoda na stanovanjskih aparatih zaradi indirektnega udara strele
Vrtne premičnine



NAPREDNA ASISTENČNA STORITEV ASISTIM
Storitev Asistim je domska asistenca, ki je sestavni del zavarovanja DOM in omogoča rešitev 
škodnega primera z enim samim klicem. Zavarovanec jo lahko sklene neodvisno od tega, 
katero obliko osnovnega kritja ima (objekt, etažna lastnina ali oprema) in velja za zasebno 
hišo, stanovanje ali stanovanjsko opremo, ki je zavarovana z zavarovanjem DOM.

UGODNOSTI, KI JIH PONUJA ASISTENCA:

Za uveljavitev ugodnosti mora zavarovanec takoj poklicati 24-urni dežurni center, nato pa 
asistenčna družba organizira pomoč. V primeru večje škode na hiši, stanovanju ali opremi lahko 
zavarovalnica na zahtevo zavarovane osebe dodeli ugodnost, ki jo ponuja asistenca, če je do 
škode na hiši, stanovanju ali opremi prišlo zaradi odpiranja vhodnih vrat, požara, vloma ali tatvine, 
poplave, viharja, razbitja stekla v oknih in vratih, toče ali izliva vode.

Ugodnosti iz Asistence doma lahko uveljavljate v primeru škode, ki je nastala na hiši, stanovanju ali 
opremi in velja samo za hiše/stanovanja v Republiki Sloveniji. 

Zavarovane osebe oziroma 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 DOM. Začetek zavarovanja asistence doma je določen z 
začetkom veljavnosti police. 

ASISTENCA (ugodnost) KRITJE /  LIMIT

1. Svetovanje, kako ravnati v primeru škode Organiziranje/informiranje.

2. Zagotovitev nujnega varovanja premoženja v  
hiši/stanovanju

Organizacija varovanja premoženja/plačilo stroškov 
varovanja premoženja v znesku največ 500 €.

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 € na noč/na 
zavarovano osebo in največ 1.000 €.

4. Odpiranje vhodnih vrat Organizacija prihoda ključavničarja in stroški  
odpiranja vhodnih vrat ob okvari ključavnice.

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. Zagotavljanje primernih obrtnikov  
za nujna popravila

Organizacija pošiljanja primernega obrtnika/plačilo 
stroškov intervencije/popravila do največ 250 €  
za intervencijo in največ dve intervenciji letno.

7. Organizacija storitev pričetka odprave škode Organizacija storitev, ki so v zvezi z osnovnim 
zavarovanjem potrebne za pričetek odprave  
posledic škode.



OSEBNA NEZGODNA ASISTENCA PO VSEM SVETU
Z osebno nezgodno asistenco si zagotovite pomoč po vsem svetu v primeru nezgode.  
Poskrbeli bomo za vaš prevoz, poravnali stroške medicinske oskrbe in drugih nujnih prevozov.

UGODNOSTI OSEBNE NEZGODNE ASISTENCE:

OSEBNA ASISTENCA (ugodnost) KRITJE / LIMIT

1. Vrnitev domov (v kraj stalnega bivališča)  
po zdravljenju v bolnišnici v Sloveniji

Stroški prevoza.

2. Prevoz v bolnišnico z rešilnim vozilom Brez omejitev.

3. Prevoz oz. premestitev v primernejšo bolnišnico, 
prevoz v bolnišnico, ki je v bližini stalnega bivališča

Brez omejitev.

4. Prevoz posmrtnih ostankov na kraj pogreba  
v Sloveniji

Minimalni stroški krste + dejanski stroški.

5. Kritje nujnih stroškov zdravljenja v tujini Samo v tujini: 10.000 EUR/leto.

6. 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.

ASISTENCA V PRIMERU KIBERNETSKEGA VDORA
V primeru kibernetskega vdora ali za odpravo posledic vdora zavarovancu nudimo strokovno 
pomoč na daljavo pri obnovi arhiva osebnih podatkov, obnovi programske opreme in obnovi 
varnostnih nastavitev, kot so antivirusni program, aktivna požarna pregrada in drugo.

ASISTENCA v primeru kibernetskega vdora KRITJE / LIMIT

1. Splošne informacije o zasebni kibernetski varnosti Informiranje.

2. Svetovanje glede varne uporabe naprav in aplikacij Informiranje.

3. Obnova podatkov v primeru kibernetskega vdora Povrnitev stroškov prve svetovalne ure.

4. Obnova programske opreme Povrnitev stroškov prve svetovalne ure.

5. Obnova varnostnih nastavitev Povrnitev stroškov prve svetovalne ure.



KO POTREBUJETE POMOČ, 
SMO VAM NA VOLJO V
24-URNEM ASISTENČNEM CENTRU

Klic iz Slovenije 
brezplačno 080 19 20

+386 2 618 05 20Klic iz Tujine 
na stroške klicatelja

PRAVNA ZAŠČITA

SODIŠČE JE ENA TISTIH USTANOV, OKOLI KATERIH RAJE NAREDIMO OVINEK. 

S sklenitvijo STANDARDNEGA PAKETA pravne zaščite si zavarovanci zagotovijo storitev 
svetovanja, ter splošno odškodninsko in splošno kazensko pravno zaščito. Storitev velja na 
zasebnem in poklicnem področju. 

V PREMIUM PAKETU je dodana pravna zaščita splošnega in pogodbenega prava.

ZAVAROVANCI PA LAHKO DODATNO IZBIRAJO MED: 

KOMBINACIJA 1 - PAKET SLUŽBA:
  Pravna zaščita na področju delovnega prava na poklicnem področju. 
  Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja na zasebnem in poklicnem področju.

KOMBINACIJA 2 - PAKET DOM:
  Pravna zaščita na področju nepremičnin. 
  Pravna zaščita na področju zavarovalnih pogodb.

KOMBINACIJA 3 - PAKET DRUŽINA:
    Pravna zaščita na področju družinskega prava.
  Pravna zaščita na področju dednega prava.



Premoženjsko zavarovanje Dom 01/2019

Maribor
Zagrebška 83
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-sava.si

Ljubljana
Dunajska cesta 8
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-sava.si

Celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-sava.si

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

Koper
Cesta Zore Perello-Godine 2
6000 Koper
T 05 611 77 70
pe-koper@zav-sava.si

Novo mesto
Seidlova cesta 5
8000 Novo mesto
T 07 39 13 500
pe-novo-mesto@zav-sava.si

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

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

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

Prednosti sklenitve 
domskega zavarovanja 

Osebna, pravna
in domska
asistenca.

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA ZAV-SAVA.SI

Z enim klicem lahko 
uredite popravilo  
nastale škode.

Asistenca v primeru 
kibernetskega 
vdora.

Izbirajte med 
paketi za različne 
življenjske sloge.


