Pregled zavarovanih nevarnosti in zavarovalnih kritij
za počitniško hišo na Hrvaškem

Zavarovanje zgradbe

Zavarovanje stanovanjskih premičnin**

požar

ü

požar

ü

strela

ü

strela

ü

eksplozija

ü

eksplozija

ü

vihar

ü

vihar

ü

toča

ü

toča

ü

udarec zavarovančevega motornega
vozila

ü

udarec zavarovančevega motornega
vozila

ü

padec letala

ü

padec letala

ü

ü

manifestacije in demonstracije

manifestacije in demonstracije

ü

izliv vode

2.550 (izbirno 5.100)

izliv vode

2.040 (izbirno 4.080)

poplava

5.090 (izbirno 10.180)

poplava

3.060 (izbirno 6.120)

vdor meteorne vode s strehe

5.090 (izbirno 10.180)

vdor meteorne vode s strehe

3.060 (izbirno 6.120)

snežni plaz

ü

snežni plaz

ü

padec drevesa

ü

padec drevesa

ü

razbitje stekla

510

udarec motornega vozila, ki ni last
zavarovanca

ü

udarec motornega vozila, ki ni last
zavarovanca

ü

vlom ali rop (podlimiti)

ü

vlom ali rop

5.090

potres

izbirno

potres

izbirno

indirektni udar strele

izbirno

strojelomno zavarovanje instalacij

izbirno

mehanski lom

izbirno

Zavarovanje stroškov čiščenja*
stroški čiščenja kraja škode, odvoz
ogorin, ruševin, naplavin

10.200

Zavarovanje odgovornosti
poškodovanje oseb in stvari

25.500

podlimit za škode:
• ki jih utrpijo gosti

670

• z aradi natega ali zvina vratne, prsne
oziroma
ledvene hrbtenice

670

** Pri posameznih predmetih zavarovanja (npr. denar in dragocenosti, umetniški predmeti) je zavarovalno kritje dodatno omejeno, kar je
podrobneje navedeno v Splošnih pogojih za paketno zavarovanje PG-vik-t01 in zavarovalnem obračunu.
					
LEGENDA:
ü - jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno
z višino dogovorjene zavarovalne vsote, ki za zavarovanje stanovanjskih
premičnin znaša 61.100 EUR, oziroma je zavarovalna vsota višja, če je to
posebej dogovorjeno.						
			
					

* Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je dodatno
omejeno največ do zavarovalne vsote, ki velja za posamezni riziko zavarovanja zgradbe in opreme.
LEGENDA:
ü - j amstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno z
višino dogovorjene zavarovalne vsote, ki za zavarovanje zgradb znaša 356.000 EUR, oziroma je zavarovalna vsota višja, če je to posebej
dogovorjeno.

Znesek v EUR - dodatna omejitev zavarovalnega jamstva (ta se lahko v primeru prevrednotenja zviša).
Natančen obseg zavarovalnega kritja je razviden iz zavarovalne police, Splošnih pogojev za paketno zavarovanje PG-vik-t01 in zavarovalnega obračuna, ki so
sestavni del zavarovalne pogodbe.
Zavarovalnica ima pravico vsakoletno povišati premije do višine porasta indeksa cen življenjskih potrebščin, vendar pa je dolžna povišati vsaj v enakem deležu
tudi zavarovalne vsote pri zavarovanju zgradb, stroškov čiščenja in premičnin.
Potrebujete več informacij? Pokličite nas: 080 555 555

