Zavarujte se premišljeno: naravne nesreče
Naravne nesreče lahko povzročijo resno škodo vašemu domu in osebnemu premoženju.
Čeprav vremenskih pojavov, kot so neurja, poplave ali suša, običajno ni mogoče predvideti
ali nanje vplivati, pa lahko naredite nekaj stvari, da zmanjšate verjetnost nastanka škode.
Ponujamo vam nekaj nasvetov, kako v čim večji možni meri omejiti posledice naravnih
nesreč.
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Bodite pripravljeni

Izberite polico, ki je za vas
najprimernejša

Poznajte svoje zavarovalno
kritje

Primerna zavarovalna polica vam bo pomagala pokriti škodo, nastalo kot posledica naravne nesreče.

Poskrbite, da boste prebrali in razumeli določila in pogoje svoje zavarovalne police,
vključno s tem, kaj polica krije in kaj je morebiti izključeno.

Preprečevanje je najboljša zaščita, zato se seznanite z morebitnimi tveganji na vašem območju in se poučite, kako ravnati v primeru
izrednih razmer.
Poskrbite za vse previdnostne ukrepe, da
zaščitite svoje osebno premoženje. Če na
primer živite na poplavno ogroženem območju, preverite, kaj lahko naredite, da svoj dom
dodatno učvrstite in zaščitite pred tveganjem
poplavne škode.
Naredite kopije vseh pomembnejših dokumentov, kot so potni listi in dokazila o lastništvu nepremičnin, ter jih shranite na ločenem
mestu (npr. v oblaku ali sefu), da se ne bi poškodovali v času nastanka škode.
Prav tako sestavite in posodabljajte popis
svojih osebnih predmetov in shranjujte račune za svoje nakupe, če bi jih kasneje potrebovali pri vlaganju zahtevka.

Preden sklenete posebno zavarovanje za
naravne nesreče, preverite, kaj morda krijejo
zavarovalne police, ki jih že imate (npr. zavarovanje doma, avtomobila ali stanovanjskih
nepremičnin) ter se tako izognite nepotrebnemu podvajanju ali nepopolnemu zavarovalnemu kritju.

Če se odločite za prenovo ali utrditev nosilne
konstrukcije svoje nepremičnine, o tem obvestite svojo zavarovalnico, da bo to lahko upoštevala v vaši polici.

Poiščite strokovno pomoč

In zapomnite si, da ni pomembna samo cena
— sklenjena polica mora biti prilagojena vašim potrebam.

Uveljavljanje zahtevka
Zavarovalnice ne nudijo le zavarovalnega kritja, temveč vam lahko pomagajo tudi, da se na
naravno nesrečo pripravite in se pred njo zaščitite. V številnih državah so (po)zavarovalnice izdelale karte nevarnosti in ogroženosti ter
orodja za ugotavljanje ogroženosti, ki vam lahko pomagajo oceniti vaša morebitna tveganja.
Če se zgodi, da vam naravna nesreča povzroči
škodo, se za pomoč in nasvet takoj obrnite na
svojo zavarovalnico.

Nekatere zavarovalnice ponujajo tudi storitve
za zmanjšanje tveganja, na primer opozorila o
ekstremnih vremenskih pojavih, kot so močni
nalivi ali neurja s točo.

Popišite vse podrobnosti nastale škode ter
posnemite fotografije in video posnetke, ki
vam bodo pomagali pri uveljavljanju zahtevka. Poškodovanih stvari ne hitite metati stran,
razen če predstavljajo nevarnost za zdravje, saj
jih bo morda mogoče popraviti ali obnoviti.
Naredite vse potrebno, da zmanjšate tveganje za nastanek dodatne škode na svojem
premoženju, dokler predstavnik zavarovalnice ne pride na ogled.
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