Ker vemo,
da je dom
veliko več

Zavarujte vse, kar imate radi.

www.as.si I 080 11 10

Dom AS – najsodobnejše premoženjsko zavarovanje
vašega doma in družine
Zavarovanje Dom AS vam omogoča, da v celoti zavarujete svoj dom in predmete v njem za
nevarnosti, ki vas ogrožajo v vsakdanjem življenju: požar, izliv vode, vlom, poplava, žled, potres in
podobno. Poleg tega lahko dodatno zavarujete tudi hišne ljubljenčke, glasbila, medicinske
pripomočke, nezgodno pa tudi vse člane svoje družine. Zavarovanju lahko priključite še
stanovanjsko asistenco in pravno zaščito.

Ali ste vedeli, da škoda na premoženju vsako leto narašča zaradi vse več
ekstremnih vremenskih razmer, naravnih nesreč, vlomov, požarov?

•

V Sloveniji je vsako leto vsaj 10 do 15 izrednih vremenskih dogodkov: neurij z obilnimi
padavinami, močnih vetrov, poplav, toče, obilnih snežnih padavin, žledolomov.

•

Samo v 20. stoletju se je v Sloveniji zgodilo 15 potresov z visoko močjo, pri kateri se začenjajo
pojavljati hujše poškodbe na zgradbah.

•
•

V Sloveniji je letno več kot 3.500 intervencij zaradi požarov na objektih.
Število vlomov narašča. V zadnjih letih se vsako leto zgodi že več kot 4.000 vlomov v domove,
vlomilci so čedalje bolj organizirani in za seboj puščajo čedalje manj sledi. Po podatkih policije
število vlomov vsako leto raste.

Zato se ne zanašajte na srečo, da se vam kaj takšnega ne more zgoditi. Poskrbite za sproščeno bivanje v
svojem domu in ga z zavarovanjem Dom AS ustrezno zaščitite pred nevarnostmi.

Razlogi za sklenitev zavarovanja Dom AS
1.

Izbira paketa zavarovanja glede na vaše potrebe.

2.

Vsa zavarovanja na eni polici.

3.

Sklenitev zavarovanja na novo vrednost – brez doplačila premije.

4.

Brezplačna osnovna stanovanjska asistenca – 24 ur na dan.

5.

Kritje odgovornosti na območju cele Evrope – kar do 100.000 EUR.

6.

Družinsko nezgodno zavarovanje vključuje do 400 različnih operacij.

7.

Finančna varnost v primeru izgube dohodka – kritje oprostitev plačila premije.

8.

Visoka kritja pravnih stroškov za škodo, ki vam jo povzročijo drugi.

9.

Možnost zavarovanja kmetijskih zgradb in kmetijskih premičnin.

10. Možnost zavarovanja turističnih sob in apartmajev.
11. Možnost zavarovanja počitniških prikolic, bivalnih kontejnerjev, mobilnih hišic.
12. Vključeno kritje stroškov čiščenja, rušenja poškodovanih delov in odvoza zgorelin, ruševin ali naplavin.

Dom AS – vaša zaščita pred najpogostejšimi
nevarnostmi!

POŽAR
Požar je popolnoma uničil streho
hiše. V njej se ne da več bivati.
Dom AS vam krije stroške selitve
v nadomestno stanovanje,
začasne namestitve in selitev
nazaj v vaš dom.
PRAVNA ZAŠČITA

OPROSTITEV PLAČILA
PREMIJE
Ostali ste brez
zaposlitve ali pa ste
zaradi bolezni ali
nezgode začasno
nezmožni opravljati
delo.
V tem primeru vam
AS krije premijo
Dom AS zavarovanja.

Na poti v službo ste se pri padcu na
pločniku poškodovali. Od lastnika
zemljišča terjate odškodnino za
telesne bolečine in izgubljeni
dohodek.
Osnovno kritje pravne zaščite vam
krije odvetniške in druge sodne
stroške.

POPLAVA, METEORNE VODE, IZLIV VODE
Voda vam je zalila notranje prostore in
uničila tla, plesk in opremo.
Ne skrbite, ob izbiri optimalnega ali
nadstandardnega paketa vam Dom AS
krije tudi takšno škodo.

STANOVANJSKA ASISTENCA
Kdo v nujnih primerih plača
stroške vodovodarja, steklarja,
čiščenje notranjih prostorov
po poplavi ali požaru?
Z obsežno stanovanjsko
asistenco si zagotovite kritje
stroškov nujnih popravil.
UDAR STRELE
V hišo udari strela in uniči
gospodinjske aparate in
računalnik.
Z dodatnimi kritji so
zaščitene tudi vse vaše
naprave.

DRUŽINSKO NEZGODNO
ZAVAROVANJE
Pri nerodnem padcu ste si
poškodovali zapestje. Opraviti
je treba operacijo.
Zagotovite si 24-urno kritje za
nezgode. Kritje velja kjer koli
se vam nezgoda zgodi.

VLOM
Vlomilci so poškodovali vrata in odnesli
računalnik in nakit.
Zavarovanje stanovanjskih premičnin krije
tudi škodo na vratih in izginule stvari.
POTRES
Potres je poškodoval poslopje na kmetiji, v katerem
je shranjena zaloga kmetijskih pridelkov.
Zavarovanje za nevarnost potresa vam omogoči
saniranje nastale škode.

NEURJE, VIHAR
Kaj, če se ob neurju podre drevo in vam
poškoduje hišo?
Tako pri zavarovanju nepremičnin kot tudi
premičnin vam Dom AS krije tudi take
škode.

NEKAJ PRIMEROV, KI JIH KRIJE ZAVAROVANJE Dom AS
1. Zaradi počenega ventila je prišlo do izliva vode v Simonovi kuhinji. Pri tem je nastala škoda na parketu
in omaricah. Poklical je stanovanjsko asistenco na 080 88 48 in si tako zagotovil hitro pomoč vodovodnega
inštalaterja. Organizacijo pomoči, potne stroške, delovne ure in material pa je krila stanovanjska asistenca.
Simon je imel svoje premoženje zavarovano z nadstandardnim paketom in Maxi Plus stanovanjsko asistenco.
Imel je krite naslednje stroške:
prihod vodovodnega inštalaterja:
menjavo počenega ventila:
popravilo lesenih delov pomivalnega korita in dveh
sosednjih omaric:
menjavo parketa v kuhinji:
SKUPNI STROŠEK, ki ga krije Dom AS:

45 EUR
27 EUR
360 EUR
1.000 EUR
1.432 EUR

Letna premija za zavarovanje trisobnega stanovanja v stanovanjskem bloku z zavarovalno vsoto 80.000 EUR in
z zavarovanimi stanovanjskimi premičninami z zavarovalno vsoto 25.000 EUR znaša 243,57 EUR.

2. Peter živi z družino v srednje veliki hiši. V močni nevihti je strela udarila v streho hiše in zanetila požar,

ki se je razširil na celo hišo. Škoda na hiši je bila velika, uničena je bila streha, zidne in talne obloge,
električne instalacije ter predmeti v hiši. Ker hiša ni bila več primerna za bivanje, se je morala Petrova
družina začasno preseliti v nadomestno stanovanje. Petrova družina je za varnost svojega premoženja
poskrbela z nadstandardnim paketom in Maxi stanovanjsko asistenco:
stroški rušenja, čiščenja in odvoza zgorelin na deponijo:
odvoz uničenih stanovanjskih premičnin na deponijo:
stroški selitve v nadomestno stanovanje in začasno
bivanje v nadomestnem stanovanju:
stroški popravila ostrešja, kritine, fasade, oken, parketa,
električnih napeljav ter beljenja:
stroški uničenih stanovanjskih premičnin (pohištvo,
gospodinjski aparati, oblačila):
SKUPNI STROŠEK, ki ga krije Dom AS:

9.500 EUR
2.000 EUR
2.500 EUR
110.000 EUR
30.000 EUR
154.000 EUR

Peter je za zavarovanje svoje stanovanjske hiše z zavarovalno vsoto 200.000 EUR in za stanovanjske
premičnine z zavarovalno vsoto 35.000 EUR plačal letno premijo v višini 377,26 EUR.

3. Jure se je med smučanjem v Avstriji zaletel v drugega smučarja in ga hudo poškodoval. Poškodovani
smučar je od Jureta zahteval odškodnino v višini 18.000 EUR.
Jure ima za svoje trisobno stanovanje sklenjeno zavarovanje z optimalnim paketom, ki krije tudi odgovornost
zavarovanca za škode, ki nastanejo pri ukvarjanju s hobiji, in to vse do višine 50.000 EUR.
odškodninski zahtevek, ki ga krije Dom AS:

18.000 EUR

Letna premija, ki jo je Jure plačal za zavarovanje trisobnega stanovanja z zavarovalno vsoto 80.000 EUR in
z zavarovanimi stanovanjskimi premičninami z zavarovalno vsoto 25.000 EUR, znaša 177,08 EUR.

1. Zavarovanje nepremičnin
Zavarujete lahko:

•
•
•
•

posamezno stanovanje v stanovanjskem bloku
ali v večstanovanjski hiši,
stanovanjsko hišo,
kmetijsko gospodarsko poslopje,
drvarnico, garažo, lopo, nadstrešek,

•
•
•
•
•

Zavarovanje nepremičnin

Izberite paket
zavarovanja glede
na vaše potrebe.

bazen,
ograje,
letno kuhinjo,
počitniško hišo, prikolico, bivalni kontejner,
mobilno hišico.
Paketi zavarovanja nepremičnin
Nadstandardni

Optimalni

Standardni

Požar

√

√

√

Strela

√

√

√

Eksplozija

√

√

√

Padec zračnega plovila

√

√

√

Vihar

√

√

√

Toča

√

√

√

Manifestacija in demonstracija

√

√

√

Udarec zavarovančevega motornega vozila

√

√

√

Udarec tujega motornega vozila

√

√

3 % ZV +

3 % ZV +



Običajni stroški odkrivanja mesta počenja

250

250

250

Izliv vode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije

500

300

*

3 % ZV +

3 % ZV +



3 % ZV +

3 % ZV +



Vandalizem (D4)

3 % ZV +





Izginitev posameznih delov zgradbe (D5)

3 % ZV +



Indirektni udar strele – instalacije v stanovanjski zgradbi (C11a)

3 % ZV +











Zavarovane nevarnosti

Dodatna kritja, nevarnosti in razširitve:
Izliv vode (D1):
izliv vode zaradi poškodovanja cevi,
izliv vode iz naprav, ki so priključene na vodovodno omrežje,
izliv vode iz akvarijev,
izliv vode iz vodne postelje,
izliv vode zaradi zamašitve cevi

Poplava (D2):
poplava,
utrganje oblaka,
hudournik
Izbrane naravne nevarnosti (D3):
vdor meteorne vode,
teža snega,
padec drevesa,
zemeljski plaz,
snežni plaz,
žled

Vse ostale razširitve kritij od C01 do C15 (v skladu s pogoji),
navedene v tabeli za zavarovanje stanovanjskih premičnin
Potres
Stroški za čiščenje, rušenje, odvoz







5 % ZV PN +

3 % ZV PN +

2 % ZV PN +

2. Zavarovanje premičnin
2. a Zavarovanje premičnin v stanovanjih in stanovanjskih hišah
Zavarujete lahko:

•
•
•
•

stanovanjske predmete,
umetniške predmete, modele in zbirke,
gotovino, dragocenosti, vrednostne papirje,
hišne ljubljenčke, medicinske pripomočke, glasbila ...

Zavarovanje premičnin

Velika škoda lahko nastane
tudi na premičninah, zato
jih ustrezno zavarujte.
Paketi zavarovanja STANOVANJSKIH PREMIČNIN
Nadstandardni

Optimalni

Standardni

ZV

ZV

ZV

1.000 +

1.000 +

500 +

400 / 1.000 +

400 / 1.000 +

200 / 500 +

1.000 +

1.000 +

500 +

300 / 1.000 +

300 / 1.000 +

100 / 500 +

4.000

3.000

2.000

500

500

500

500

200

200

Požar

√

√

√

Strela

√

√

√

Eksplozija

√

√

√

Padec zračnega plovila

√

√

√

Vihar

√

√

√

Toča

√

√

√

Manifestacija in demonstracija

√

√

√

Udarec zavarovančevega motornega vozila

√

√

√

Udarec tujega motornega vozila

√

√

Izliv vode:
izliv vode zaradi poškodovanja cevi,
izliv vode iz naprav, ki so priključene na vodovodno omrežje,
izliv vode iz akvarijev,
izliv vode iz vodne postelje,
izliv vode zaradi zamašitve cevi

√

20 % ZV +

5 % ZV +

500

300

*





√

√

Stanovanjski predmeti
Omejitve znotraj ZV stanovanjskih predmetov in razširitve:
1. Gotovina, dragocenosti, vrednostni papirji (zavarovalna vsota
se lahko poviša samo v primeru, če so stvari v ustreznem
hranišču) skupaj do
posamezna stvar / zbirka
2. Umetniški predmeti, modeli in zbirke (filatelistične,
numizmatične ipd.) ter antični predmeti (staro stilno pohištvo,
staro orožje ipd.) skupaj do
posamezna stvar / zbirka
3. Stvari v pomožnih stanovanjskih prostorih in pomožnih
objektih, skupaj do
4. Stoli, mize, klopi, senčniki in igrala na prostem skupaj do
(opomba: vihar za premičnine na prostem ni krit)
5. Hišne živali skupaj do
Zavarovane nevarnosti

Izliv vode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije
Dodatno kritje - Izliv vode za premičnine (E3)
Zemeljski plaz

√

Paketi zavarovanja STANOVANJSKIH PREMIČNIN
Nadstandardni

Optimalni

Standardni
√

Zavarovane nevarnosti
Snežni plaz

√

√

Vdor meteorne vode

√

√

Teža snega

√

√

Vandalizem

√

√

Padec drevesa

√

√

Žled

√

√

Vlom in rop

√

√

√

3.000

2.000

1.000

250

250

250

1.500 +

1.000 +

500 +

√

30 % ZV+

Rop izven stanovanja
Ob vlomu,
požaru, poplavi
..., so kriti
stroški ponovne
izdelave
osebnih
dokumentov in
stroški zlorabe
bančne kartice.

Navadna tatvina perila, posteljnine med sušenjem
Škoda na zgradbi ob vlomu/ropu, zamenjava ključavnic
(povišanje možno v okviru C01)
Poplava:
poplava,
utrganje oblaka,
hudournik

Visoka varnost -  če vaš pes
ugrizne soseda ali pa, če med
smučanjem koga poškodujete.

Dodatno kritje – Poplava za premičnine (E2)
Odgovornost na območju Evrope





100.000 +

50.000 +

10.000 +

2.500 +

1.500 +



Dodatna kritja, nevarnosti in razširitve:
Posredni in drugi stroški (C01):
večji stroški čiščenja, rušenja in odvoza po zavarovalnem
primeru, stroški ponovnega projektiranja poškodovanega
dela zgradbe, stroški ponovne izdelave osebnih dokumentov,
stroški zaradi zlorabe bančnih kartic, stroški zaradi najema
nadomestnega stanovanja, stroški zaradi izgube najemnine…

Krije tudi
razbito
steklo
na oknu
in vratih
zaradi
prepiha.

Plesk, poslikave in obloge (C02)

2.500 +

1.500 +



Razbitje stekel stanovanjske zgradbe (C03a)

5.000 +

3.000 +



Razbitje sanitarne keramike in premičnih stekel (C03b)

1.000 +

500 +



500 +





1.000 +

500 +



Strojelom gospodinjskih aparatov - pralni, sušilni, pomivalni stroj,
TV, štedilnik, kuhalna plošča, pečica, hladilnik, zamrzovalnik, klima
naprava, avdio in video naprave (C05b)
Živila v zamrzovalnikih (C08)
Motorna vozila in samohodni delovni stroji do 6 kW (C09)

2.000 +





Iztek tekočine - lekaža (C10)

2.000 +

1.000 +



Indirektni udar strele - gospodinjski aparati in naprave (C11b)

2.500 +

1.000 +



Stroški za čiščenje, rušenje, odvoz

2.000 +

1.500 +

1.000 +







Razbitje posebnih stekel (C03e) – steklene stopnice, steklene
kuhinjske nape, steklene prizme v stenah, tleh ali stropu,
fasadna stekla

Vključuje tudi
kovčke glasbil,
elektroakustične
aparate in
glasbila v
najemu.

Paketi zavarovanja STANOVANJSKIH PREMIČNIN
Nadstandardni

Optimalni

Standardni

pralni, sušilni, pomivalni stroj, TV, štedilnik, kuhalna plošča,
pečica, hladilnik, zamrzovalnik, klima naprava, avdio in video
naprave, sesalnik za prah, telefon, telefaks, avtomatski telefonski
odzivnik, modem, mikrovalovna pečica, kuhinjska napa,
plinski bojler, plinska peč kombinirana z bojlerjem (C05c)







Mobilni telefoni, prenosni računalniki, tablični računalniki (C05d)

Strojelom gospodinjskih aparatov in drugih naprav:







Strojelom instalacij stanovanjske zgradbe (C06)







Indirektni udar strele (C11)







instalacije v stanovanjski zgradbi (C11a)







instalacije v stanovanjski zgradbi, gospodinjski aparati in
druge naprave, vključno z računalniki in modemi (C11c)







Živali – psi, mačke, domače ptice, živali v terariju, živali v
akvariju, konji (C07)







Medicinski pripomočki (C13)







Glasbila (C14)







Odgovornost – za višje zavarovalne vsote kot so v paketu (C04)







Odgovornost iz posesti konj (C15)







Potres







LEGENDA - oznake v tabeli pomenijo:

ZV

zavarovalna vsota;

√

vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici;



možnost vključitve v kritje;
ni vključeno in ni možno vključiti v kritje;

1.000

vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 1.000 EUR);

1.000 +

vključeno v kritje do zneska v evrih, ki se lahko še poviša;

x % ZV

vključeno v kritje do x % od skupne zavarovalne vsote vseh stvari, ki so zavarovane v izbranem paketu kritij
(npr. 3 % ZV), vendar ne več, kot znaša zavarovalna vsota posamezne stvari;

x % ZV +

vključeno v zavarovanje do x % od skupne zavarovalne vsote vseh stvari, vendar ne več, kot znaša
zavarovalna vsota posamezne stvari in se lahko še poviša v absolutnem znesku. Odstotek se nanaša na
skupno zavarovalno vsoto vseh stvari, ki so zavarovane v izbranem paketu kritij;

x % ZV PN +

do zavarovalne vsote, ki je določena z odstotkom od zavarovalne vsote zavarovane nevarnosti
poškodovane nepremičnine, lahko se poviša;

*

pri posebej dogovorjenem dodatnem kritju izliva vode D1 in E3 je škoda zaradi dotrajanosti, izrabljenosti
in korozije krita le do 300 EUR.

Vsi zneski v tabelah so izraženi v EUR.

Dobro je vedeti
Razlika med zavarovanjem na novo vrednost in zavarovanjem na dejansko vrednost je pri obračunu škode:
• Pri zavarovanju na novo vrednost se pri obračunu škode ne upošteva zmanjšanja vrednosti
predmeta zavarovanja zaradi njegove obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti
(amortizacije).
• Pri zavarovanju na dejansko vrednost se pri obračunu škode amortizacijo odšteje.

2. b Zavarovanje kmetijskih premičnin
Za večjo varnost lahko poleg stanovanjskih premičnin zavarujete tudi kmetijske premičnine na vašem
kmetijskem gospodarstvu:

•
•
•
•
•
•

kmetijsko opremo,
stroje in naprave, vključno s samohodnimi stroji do 6 kW (8,16 KM),
seno, slamo, koruznico in podobno,
zaloge kmetijskih pridelkov in krmil,
živali na kmetiji,
traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo nad 6 kW (8,16 KM) ter priključke.

2. c Zavarovanje drugih premičnin
S posebnim dogovorom lahko zavarujete tudi:

•
•

predmete v turističnih sobah in apartmajih, ki so v lasti zavarovanca ali najemnikov;
predmete v počitniških prikolicah, bivalnih kontejnerjih in mobilnih hišicah.

3. Razširitve kritij

Obogatite že
oblikovane pakete.

V izbrani paket zavarovanj nepremičnin ali premičnin lahko vključite dodatne nevarnosti, predmete
zavarovanja ali pa povišate zavarovalno vsoto pri kritjih, ki so že vključena v paket.
Preverite tabelo kritij za stanovanjske premičnine in izberite kritje od C01 do C15 glede na vašo potrebo.

4. Potres
Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa.
Višina premije je odvisna od:

•
•
•

območja, na katerem je zavarovana stvar (Slovenija je razdeljena na štiri območja z različno potresno
izpostavljenostjo);
leta gradnje zavarovane zgradbe;
Ena premija za vse
franšize (soudeležbe zavarovanca ob škodi).

družinske člane.

5. Družinsko nezgodno zavarovanje
Že najmanjše nezgode vam lahko povzročijo hude finančne posledice, zato pravočasno zagotovite sebi in
svojim družinskim članom 24-urno kritje za primer nezgode. Kritje velja kjer koli in kadar koli se vam
nezgoda pripeti.
Zavarovanje obsega naslednja kritja:

•
•
•
•

smrt zaradi nezgode,
trajno invalidnost zaradi nezgode,
bolnišnične operacije zaradi nezgode,
dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode.

6. Zavarovanje stanovanjske asistence
Obsežna stanovanjska asistenca vam zagotavlja hitro ukrepanje v primeru nenadnega škodnega
dogodka. S tem boste preprečili dodatno škodo v vašem domu in poskrbeli za svojo varnost.
Brezplačna OSNOVNA stanovanjska asistenca vam v nujnem primeru nudi:

•
•
•

24-urno pomoč vse dni v letu;
organizacijo obrtniške pomoči brez dodatnih stroškov in poti;
kritje prve ure dela in potnih stroškov obrtnika.

Z MAXI stanovanjsko asistenco si zagotovite še:

•
•
•

Za pomoč nas v nujnem
primeru pokličite na
brezplačno telefonsko
številko 080 88 48.

organizacijo in stroške varovanja vašega doma, če bivanje v njemu ni mogoče;
kritje stroškov prevoza in začasne namestitve zavarovancev v primeru, ko je vaš dom tako poškodovan,
da bivanje v njem ni mogoče;
pomoč za 3 primere na leto.

MAXI PLUS stanovanjska asistenca - najširše kritje:

•
•
•

kritje stroškov izposoje električnega agregata;
kritje stroškov prevoza z dopusta v primeru večje škode na vašem domu ali smrti v družini;
vključuje kar 6 primerov na leto.

Kritje 100.000 EUR za
posamezni primer.

7. Zavarovanje pravne zaščite

Zavarovanje vam bo prišlo prav v primerih, ko vam drugi povzročijo škodo in je ne želijo povrniti. Kriti so
stroški povezani s sodnim in izvensodnim iskanjem pravice.
OSNOVNI PAKET pravne zaščite vključuje:

•
•
•

splošno odškodninsko pravno zaščito na zasebnem in poklicnem področju;
splošno kazensko pravno zaščito na zasebnem in poklicnem področju;
posvet pri odvetniku 2-krat na leto.

Osnovnemu paketu lahko priključite še dodatna kritja:

• Paket Pogodba – kriti so stroški sporov med zavarovancem in
     prodajalcem, ki temeljijo na računu ali predračunu.
• Paket Delo – kriti so stroški sporov med zavarovancem in
     delodajalcem ali javno ustanovo, ki zagotavlja socialno varnost
    zavarovanca (ZPIZ, ZZZS in Zavod RS za zaposlovanje).
•

Vključeni so stroški:
- odvetnikov,
- sodnih izvedencev,
- tolmačev,
- prič,
- dodatni sodni stroški.

Paket Nepremičnina – kriti so stroški uveljavljanja škode, ki jo na vaši nepremičnini povzročijo drugi
in spori s sosedi.

Kdo lahko koristi zavarovanje?
Poleg zavarovanca so zavarovani tudi zakonski ali zunajzakonski partner, ki živi skupaj z zavarovancem, ter
otroci do 27. leta starosti, ki se šolajo in se ne vzdržujejo samostojno.

8. Zavarovanje oprostitve
plačila premije
Kaj storiti, ko pride do daljše bolniške odsotnosti ali izgube
zaposlitve? Ste v teh primerih dovolj dobro poskrbeli za
svojo finančno varnost in varnost svoje družine?  

AS vam pokrije premijo
zavarovanja Dom AS in
mesečno nakaže
denarna sredstva na
vaš bančni račun.

Zavarovanje vam zagotavlja finančna sredstva:

•
•

v primeru izgube zaposlitve (nesposobnost, nezmožnost, poslovni razlog);
v primeru začasne nezmožnosti opravljanja svojega dela (bolniška nad 30 delovnih dni).

K že navedenima kritjema lahko priključite še:

•

kritje mesečno izplačilo, ki vam zagotavlja dodatna sredstva, ki jih mesečno prejmete na vaš bančni
račun in jih lahko koristite za najnujnejše.

Nasveti za večjo varnost
1.

Poskrbite, da bo vaše premoženje zavarovano z ustrezno zavarovalno vsoto.

2.

Pomislite na vse možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše premoženje in izberite razširitve kritij, ki
nudijo še dodatno zaščito.

3.

Večjo varnost si zagotovite, če nakit in druge dragocenosti, denar ter vrednostne papirje hranite v
vzidanih ali dobro pričvrščenih blagajnah (sefih).

4.

Če menite, da pri vas obstaja večja verjetnost za nastanek škode iz naslova odgovornosti, za take
primere sklenite zavarovanje z višjo zavarovalno vsoto.

5.

Ker so prenosni računalniki, tablice in druge prenosne elektronske naprave bolj izpostavljene
nevarnostim, še posebej premislite o njihovem zavarovanju.

6.

Naj vam ne bo odveč shraniti originalnih računov ob nakupu in popravilu, zlasti za vrednejše stvari. Če
nastane škoda, je verodostojna listina najboljše izhodišče za izračun zavarovalnine.

E-portal Moj AS.
Enostavna in vedno dostopna rešitev, ki vam na enem mestu omogoča
dostop do vseh informacij o vaših zavarovanjih (pregled zavarovanj,
plačil, pregled in prijava škod, pokojninsko zavarovanje, komunikacija
z zavarovalnico …).
Opravite registracijo na »www.as.si/registracija« in upravljajte
z zavarovanji, plačili in škodami iz »domačega naslanjača«.

Zakaj zaupati Adriaticu Slovenici?
•
•
•
•
•

•

V središče svojega delovanja postavljamo naše zavarovance.
Razvijamo inovativne produkte glede na želje in potrebe
naših strank.
S sklenitvijo več zavarovanj omogočamo prihranke
in zagotavljamo krog varnosti.
avto
Smo vodilna zavarovalnica pri razvoju in največji
ponudbi dodatnih zdravstvenih zavarovanj.
Vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki zavarovancem
nudi hitro in učinkovito pomoč, ko potrebujejo
zdravstveno oskrbo.
Partnersko sodelujemo z več kot 1.800 izvajalci
zdravstvenih storitev, ki zagotavljajo odlično
zdravstveno oskrbo.

Dom
zDRavje

poKojnina

Adriatic Slovenica d. d.,Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, september 2019.

polni ce r tifikat

V skrbi za vaše počutje in zdravje vam v AS Klubu omogočamo pomembne prihranke. Članstvo v klubu
je brezplačno in brez obveznosti. Več na www.as-klub.si.

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d.
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
Brezplačna telefonska številka: 080 11 10
E-pošta: info@as.si
Spletna stran: www.as.si
FB: www.facebook.com/Adriatic.Slovenica

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o zavarovanju Dom AS. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz
ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Za zavarovanje Dom AS veljajo Splošni pogoji Dom AS z oznako 01-DOM-01/17, ki so sestavni del zavarovanja. V brošuri navedeni primeri so informativnega
značaja in so namenjeni prikazu osnovnih informacij o zavarovalnem kritju. Podrobnejše, obvezujoče in popolne informacije o obsegu zavarovalnega kritja in o ceni zavarovanja Dom AS so dostopne
neposredno pri zavarovalnici ali pri njenih pooblaščenih predstavnikih.

