
MOJ DOM –
POPOLNA 
ZAŠČITA
ZASEBNEGA 
PREMOŽENJA

03
/2

02
1

Razišči svoje življenje

Allianz Slovenija, podružnica
Dimičeva 16 
1000 Ljubljana, Slovenija 
T: 080 25 23 
E: info@allianz-slovenija.si 
W: www.allianz-slovenija.si  
 

KAJ VSE LAHKO ZAVARUJEMO S POLICO „MOJ DOM“? 

GRADBENI OBJEKT
• Hiša s pomožnimi objekti 
• Stanovanje s pomožnimi prostori

GOSPODINJSKI PREDMETI 
Predmeti v gospodinjstvu so premične stvari v vaši 
lastnini, kot zavarovanca, in/ali drugih oseb, ki živijo 
v lastnini: 
• pohištvo,
• hišni aparati in naprave,
• oblačila in obutev,
• okrasni in dragoceni predmeti (ročne ure, nakit ...),
• športna oprema,
• glasbila.

ZA ZAVAROVANJE SVOJEGA PREMOŽENJA IZBERITE 
ZANESLJIVEGA PARTNERJA. DOBRODOŠLI V ALLIANZ!  
 
Več informacij o zavarovanju zasebnega premoženja 
poiščite pri svojem Allianz zastopniku, na spletni 
strani www.allianz-slovenija.si ali nas pokličite na 
brezplačno telefonsko številko 080 25 23.

ONLINE PRIJAVA IN 
HITRA OBDELAVA 
ŠKODE

HITREJE, VIŠJE, 
PREPROSTEJE.
Allianz je z vami, da bi lahko živeli, kot si želite. 
Zavarovanje zasebnega premoženja „Moj dom“ 
odlikuje hitra sklenitev zavarovanja in hitra obdelava 
vaših zahtevkov ter več kritij v novih, preprostih 
paketih zavarovanj.



Lorem ipsum 
consetetur

ZAVAROVALNA KRITJA COMFORT EXTRA MAX OPREDELITEV KRITJA

POŽAR IN POŽARNE NEVARNOSTI Krije škodo, ki nastane zaradi požara, udara strele, eksplozije, implozije, padca zrakoplova ali 
udarca motornega vozila.

NARAVNE NESREČE (RAZEN POTRESOV)
Zagotavlja nadomestilo škode, nastale na zavarovanem predmetu, ki je posledica viharja, 
toče, žleda, poplave, hudournika, naraslih voda, nepričakovanih padavin, teže snega ali 
snežnega plazu ter zdrsa, sesedanja tal in zemeljskega plazu.  

POMOČ NA DOMU
V nujnih primerih, ko se pojavi potreba po takojšnjem posredovanju, zavarovalnica organizira 
prihod ustreznega izvajalca (vodoinštalaterja, ključavničarja, mizarja, izvajalca ukrepov za 
deratizacijo in dezinsekcijo, izvajalca za popravila gospodinjskih naprav ali električarja) in 
pokrije stroške nujno potrebnih popravil.

ZASEBNA ODGOVORNOST Krije primere, v katerih je zavarovanec odgovoren za škodo, povzročeno tretjim osebam, 
vključno s telesno poškodbo in/ali materialno škodo (v vsakdanjem življenju).

STROŠKI, NASTALI ZARADI ZAVAROVANE 
NEVARNOSTI

V primeru nastanka zavarovalnega primera krije to zavarovanje tudi razne druge stroške, ki 
ste jih imeli zaradi le tega, kot so npr. stroški vrnitve s počitnic, stroški čiščenja in rušenja, 
izguba najemnine in podobno.

IZLIV VODE Zavaruje premoženje za primere poškodb, ki nastanejo zaradi izliva vode iz vodovodnih in 
kanalizacijskih cevi in naprav za gretje in hlajenje.

LOM STEKLA Nudi kritje v primeru poškodb, nastalih zaradi loma steklenih površin (npr. oken, ogledal, 
pregradnih sten, zastekljenega pohištva …).

TATVINA Nudi krijte v primeru tatvine  ali ropa, ki imata za posledico uničenje, poškodovanje ali 
izginotje premoženja.

VANDALIZEM Krije namerno škodo ali uničenje premoženja, povzročeno s strani znanega ali neznanega 
storilca.

PRENAPETOST Nudi kritje v primeru prenapetosti.

POTRES (DOPOLNILNO KRITJE) Krije škodo na premoženju, ki jo je povzročil potres.

IZBERITE MED 3 PAKETI RAZLIČNIH OBSEGOV ZAŠČITE:

•  COMFORT ponuja zaščito pred morebitnimi velikimi 
škodami;

•  EXTRA dodatno povrne stroške zaradi 
najpogostejših škod, kot je izliv vode;

•  MAX ponuja vseobsegajočo zaščito ob večjih limitih 
zavarovanja. 

Zavarovanje krije samo škodo za rizike paketa, ki ste 
ga izbrali.

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA „MOJ DOM“ ŠČITI VAŠO 
NEPREMIČNINO IN GOSPODINJSKE PREDMETE V 
SKLADU Z VAŠIMI POTREBAMI IN PRIČAKOVANJI.  

Zavarovalna zaščita, ki jo ponuja „Moj dom“ 
vključuje povrnitev škode, nastale na vašem 
premoženju, škode, ki ste jo povzročili drugim 
v vsakdanjem življenju, pa tudi številne druge 
povezane stroške. 


