Sproščeni v
svojem domu.
V primeru nastalega škodnega dogodka in dodatnih
informacij kontaktirajte zavarovalnico.

Allianz zavarovalna podružnica
Dimičeva 16, 1000 Ljubljana

Brezplačna telefonska številka
080 25 23

E-pošta za prijavo škode
skode@allianz-slovenija.si

E-pošta za več informacij
info@allianz-slovenija.si

Spletna stran
www.allianz-slovenija.si

Zavarovanje osebnega premoženja
Z zavarovanjem osebnega premoženja lahko zavarujete svoj dom, tako stanovanjske nepremičnine
kot tudi premičnine. S pravilno izbiro paketa in ustrezno kombinacijo zavarovalnih kritij se boste
izognili znatnim nenačrtovanim izdatkom, ki jih lahko povzročijo spremembe vremenskih razmer,
požar, izliv vode, lom stekla, vlom, vandalizem in drugi nepredvideni dogodki.
Zavarovalnica, s katero sklepate zavarovanje osebnega premoženja, je Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Zavarovanje trži UniCredit Banka Slovenija d. d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, ki pri tem nastopa kot zavarovalni posrednik. Zavarovanje
osebnega premoženja ni bančni produkt in ni vključen v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. V primeru nastanka zavarovalnega primera
Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, odgovarja za vsa izplačila po zavarovalni pogodbi v višini zavarovalne vsote.
Več na www.unicreditbank.si/premozenje.

www.unicreditbank.si

Zavarovanje gradbenega dela objekta
Zavarovane nevarnosti / Obseg kritja v paketih

Zavarovanje stanovanjskih premičnin

PAKET 1

PAKET 2

PAKET 3

FLEXA
Požar, udar strele, eksplozija, implozija

zavarovalna vsota

zavarovalna vsota

zavarovalna vsota

Padec zračnega plovila ali njegovih delov

zavarovalna vsota

zavarovalna vsota

zavarovalna vsota

zavarovalna vsota

zavarovalna vsota

zavarovalna vsota

do 400 EUR

do 400 EUR

do 1.500 EUR

Snežni plazovi

do 4.000 EUR

do 4.000 EUR

do 15.000 EUR

Drsenje, usedanje tal in zemeljski plazovi

do 4.000 EUR

do 4.000 EUR

do 15.000 EUR

Poplava, hudournik, visoka voda

do 4.000 EUR

do 4.000 EUR

do 15.000 EUR

Teža snega

do 1.500 EUR

do 1.500 EUR

do 4.000 EUR

opcijsko

opcijsko

opcijsko

250 EUR vsi mojstri

250 EUR vsi mojstri

250 EUR vsi mojstri

do 30.000 EUR

do 30.000 EUR

do 30.000 EUR

Naravne nesreče
Vihar in toča
Nepričakovane padavine (dež)

Zavarovanje nevarnosti potresa
Pomoč na domu
Allianz Pomoč na domu
Odgovornost zasebnika
Zavarovanje odgovornosti zasebnika

Zavarovane nevarnosti / Obseg kritja v paketih
FLEXA
Požar, udar strele, eksplozija, implozija
Padec zračnega plovila ali njegovih delov
Naravne nesreče
Vihar in toča
Nepričakovane padavine (dež)
Snežni plazovi
Drsanje, usedanje tal in zemeljski plazovi
Poplava, hudournik, visoka voda
Teža snega
Zavarovanje nevarnosti potresa
Pomoč na domu
Allianz Pomoč na domu
Odgovornost zasebnika
Zavarovanje odgovornosti zasebnika
Stroški
Stroški hotelske ipd. nastanitve, če stanovanje postane
neustrezno za bivanje
Stroški čiščenja in rušenja

Zavarovani stroški
Stroški preprečevanja in zmanjšanja škode

do 3%
zavarovalne vsote

do 3%
zavarovalne vsote

do 10%
zavarovalne vsote

Stroški prevoza in skladiščenja

Stroški razčiščevanja in rušenja

do 3%
zavarovalne vsote

do 3%
zavarovalne vsote

do 10%
zavarovalne vsote

Stroški povzročeni s poškodovanjem stanovanjskih
premičnin s strani gosta

30 dni/15 EUR

30 dni/15EUR

90 dni/15 EUR

do 200 EUR

do 200 EUR

do 700 EUR

350 EUR (1.000 EUR
letni agregatni limit)

350 EUR (1.000 EUR
letni agregatni limit)

350 EUR (1.000 EUR
letni agregatni limit)

Izliv vode iz vodovodnih in kanalizacijskih cevi

-

do 10.000 EUR

zavarovalna vsota

Izliv vode zaradi zamrzovanja in zamašitve cevi

-

do 1.000 EUR

do 3.000 EUR

Stroški ob popravilu cevi

-

do 300 EUR

do 1.000 EUR

Stroški iskanja mesta pokanja cevi

-

do 150 EUR

do 400 EUR

Stroški izgube vode po izlitju

-

do 200 EUR

do 500 EUR

Pokanje cevi zaradi korozije

-

do 400 EUR

do 1.500 EUR

Stekla v vratih in oknih

-

do 500 EUR

do 1.500 EUR

Steklene ograje

-

do 500 EUR

do 1.500 EUR

Tatvina delov objekta (inox, baker)

-

-

do 500 EUR

Poškodbe na objektu zaradi vloma

-

-

do 3.000 EUR

-

-

do 1.500 EUR

-

-

do 1.000 EUR

Izguba najemnine
Stroški vračanja s počitnic
Stroški povzročeni s poškodbo objekta
s strani gosta
Izliv vode

Lom stekla

Vlomna tatvina

Vandalizem
Stroški odstranjevanja grafita
Prenapetost
Škoda zaradi indirektnega udara strele na instalacijah
in vgrajenih stanovanjskih aparatih

PAKET 1

PAKET 2

PAKET 3

zavarovalna vsota
zavarovalna vsota

zavarovalna vsota
zavarovalna vsota

zavarovalna vsota
zavarovalna vsota

zavarovalna vsota
do 200 EUR
zavarovalna vsota
do 4.000 EUR
zavarovalna vsota
do 1.500 EUR
opcijsko

zavarovalna vsota
do 200 EUR
zavarovalna vsota
do 4.000 EUR
zavarovalna vsota
do 1.500 EUR
opcijsko

zavarovalna vsota
do 700 EUR
zavarovalna vsota
do 15.000 EUR
zavarovalna vsota
do 4.000 EUR
opcijsko

250 EUR vsi mojstri

250 EUR vsi mojstri

250 EUR vsi mojstri

do 30.000 EUR

do 30.000 EUR

do 30.000 EUR

15 dni/
50 EUR na dan
do 3%
zavarovalne vsote
do 3%
zavarovalne vsote
do 350 EUR
(1.000 EUR letni
agregatni limit)

15 dni/
50 EUR na dan
do 3%
zavarovalne vsote
do 3%
zavarovalne vsote
do 350 EUR
(1.000 EUR letni
agregatni limit)

60 dni/
50 EUR na dan
do 10%
zavarovalne vsote
do 10%
zavarovalne vsote
do 1.000 EUR (1.000
EUR letni agregatni
limit)

-

zavarovalna vsota
do 1.000 EUR
do 100 EUR
do 50 EUR
do 200 EUR
do 400 EUR

zavarovalna vsota
do 3.000 EUR
do 300 EUR
do 150 EUR
do 500 EUR
do 1.500 EUR

-

do 300 EUR
do 300 EUR
do 300 EUR
do 300 EUR
do 300 EUR

do 1.000 EUR
do 1.000 EUR
do 1.000 EUR
do 1.000 EUR
do 1.000 EUR

Izliv vode
Izliv vode iz vodovodnih in kanalizacijskih cevi
Izliv vode zaradi zamrzovanja in zamašitve cevi
Stroški izgube vode po izlitju
Stroški zamenjave pip
Stroški ob popravilu cevi
Pokanje cevi zaradi korozije
Lom stekla
Stekla v vratih in oknih
Steklene stene in pregrade
Ravno zastekljeno pohištvo, vitrine in ogledala
Tuš kabine in plošče za kuhanje
Straniščne školjke in umivalniki
Vlomna tatvina in vandalizem
Vlomna tatvina, rop in vandalizem v stalno naseljenih
stanovanjih
Vlomna tatvina in vandalizem v nenaseljenih stanovanjih

-

-

zavarovalna vsota

-

-

Tatvina iz zavarovanega stanovanja/hiše

-

-

do 12.000 EUR
do 2%
zavarovalne vsote

Tatvina iz zaklenjene shrambe, ute, ki jih uporablja
izključno zavarovanec
Tatvina iz skupne shrambe, ki jo uporabljajo vsi
stanovalci
Tatvina kolesa izven kraja zavarovanja
Stroški zamenjave ključavnice zaradi zavarovalnega primera
Prenapetost
Škoda zaradi indirektnega udara strele

-

-

do 500 EUR

-

-

do 250 EUR

-

-

do 500 EUR
do 500 EUR

-

-

do 1.000 EUR

