Zavarujte se premišljeno: poskrbite za svoj dom
Povsod je lepo, doma je najlepše. Da bosta vaš dom in premoženje zaščitena pred posledicami neželenih dogodkov, kot so požar, kraja ali poplave, lahko sklenete zavarovanje za
svoj dom in zavarovanje za premičnine v njem.
Ponujamo vam pet nasvetov, kako poskrbeti, da boste imeli ustrezno zavarovalno kritje in
da boste od svojega zavarovanja doma imeli kar največ.
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Izberite zavarovanje, ki je za
vas najprimernejše

Redno pregledujte svojo
zavarovalno polico

Zmanjšajte svoja tveganja

VPRAŠALNIK

Pametno je natančno pregledati ponudbo in poiskati tisto zavarovanje, ki najbolj
ustreza vašim potrebam.
Zavarovanje doma ali zavarovanje zgradbe vam na splošno nudi kritje za stroške
popravila ali ponovne gradnje vašega
doma ter njegovih vgrajenih inštalacij in
opreme. Zavarovanje premičnin v vašem
domu pa tipično krije vse stroške zamenjave ali popravila vaše lastnine, če je
bila poškodovana, uničena ali ukradena.
Zavarovalnice pogosto ponujajo različna
paketna zavarovanja, ki z eno zavarovalno polico omogočajo zavarovanje zgradbe in premičnin hkrati. Ne pozabite, da
je lahko zavarovanje, ki ga potrebujete,
odvisno tudi od tega, ali ste lastnik ali le
najemnik.
Vzemite si čas, da boste razumeli, kaj vaše
zavarovanje krije, kaj je izključeno, katere
so vaše pravice in kaj je vaša odgovornost.
Pomembno je, da je znesek, za katerega
je zavarovano vaše premoženje (»zavarovalna vsota«), pravilen, saj je to največ, kar
vam bo zavarovalnica v primeru škodnega zahtevka izplačala. Vaša zavarovalnica
vam lahko svetuje, kolikšno kritje potrebujete. Ne pozabite pa, da lahko primerjate ponudbe različnih ponudnikov in
tako poiščete pravo zavarovanje za svoje
potrebe po najugodnejši ceni.

Izognite se vsakršnim morebitnim vrzelim v svojem zavarovalnem kritju in svoje
zavarovanje doma in stanovanjskih premičnin redno pregledujte.
To je še zlasti pomembno, če se je vaš
položaj spremenil, npr. ste se poročili ali
pa so se vaši otroci odselili. Enako velja,
če ste svoj dom prenavljali ali ste kupili
dragocene predmete, kot so nakit ali slike. Ne pozabite redno popisovati svojega
premoženja.

Uveljavljanje zahtevka

Če pa pride do neželenega dogodka in
morate uveljavljati škodni zahtevek, se
čim prej obrnite na svojo zavarovalnico,
da bodo lahko škodni cenilci obiskali vaš
dom in ocenili škodo.
Da bo vaša zavarovalnica zahtevek rešila
hitro in učinkovito, ji pomagajte tako, da
ji priskrbite čim več informacij o dogodku. Posnemite fotografije nastale škode
na vašem domu in premičninah v njem
in posredujte zavarovalnici morebitne
policijske zapisnike ter račune za stvari, ki so bile poškodovane ali ukradene.
Tudi izpiski kreditnih kartic ali bančni
izpiski lahko pomagajo pri pridobivanju
dokazil o nakupu.

Ne glede na to, kako dobro ste zavarovani, je škoda, povzročena vašemu domu
in premičninam v njem, boleča, zlasti, če
gre za predmete z veliko čustveno vrednostjo. Tveganje za neželene dogodke
lahko zmanjšate, če poskrbite, da bo vaš
dom bolje zaščiten pred vsakodnevnimi
nevarnostmi.
Vaša zavarovalnica vam lahko svetuje,
kako ukrepati, da preprečite tveganje. Na
primer, če živite na poplavnem območju,
obstaja vrsta ukrepov, s katerimi lahko
preprečite, da bi voda poškodovala vaše
premoženje.
Nekatere zavarovalnice ponujajo popuste na zavarovalno premijo, če naredite
nekatere varnostne izboljšave v svojem
domu, npr. namestite detektor dima, protivlomni alarm ali protivlomna vrata.

Preizkusite nove možnosti

S pomočjo tehnoloških inovacij, kot so
povezane naprave za »pametni dom«,
lahko zdaj zavarovalnice zavarovanje
doma bolje prikrojijo tveganjem posameznika. Primeri takih naprav so pametni
termostati, ki zvišajo temperaturo, če je
napovedano zelo mrzlo vreme, ter s tem
preprečijo pomrznjene cevi in posledično
škodo zaradi izliva vode, ali pa pametni
bojlerji, ki vas opomnijo, ko jih je treba
servisirati. Nekatere zavarovalnice ponujajo storitve za zmanjšanje tveganja, kot
so opozorila o nevarnosti izrednih vremenskih dogodkov, npr. poplav, močnega vetra ali toče.
Zakaj ne bi preizkusili katere od teh novih
možnosti in ugotovili, če so primerne za
vas?
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