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Poskrbimo 
za vse

Z zavarovanjem hiše, stanovanja in 
stanovanjskih premičnin si boste zagotovili 
kritje za morebitno škodo in miren spanec.
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Požarno zavarovanje

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete vse 
vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno 
s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instala-
cije in drugo vgrajeno mehansko opremo (cen-
tralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, kli-
matske naprave, hidroforje, dvigala ipd.). Poleg 
nepremičnin lahko zavarujete tudi premičnine, 
ki so lahko v zgradbah ali na prostem (osebne 
stvari in oprema). 

Temeljne nevarnosti

Požar je le ena od temeljnih nevarnosti, ki jih krije 
požarno zavarovanje. To namreč krije tudi škode, 
ki jih na zavarovanih stvareh povzročijo prav tako 
pogoste nevarnosti, kot so strela, eksplozija, vihar 
in toča. Ne pogost, vendar mogoč, je tudi padec 
letala ali drugega zračnega plovila na zgradbo, 
veliko škode pa vam lahko povzročijo tudi ude-
leženci različnih manifestacij in demonstracij, ki 
kot neobvladljiva množica ljudi uničujejo premo-
ženje. Temeljno požarno zavarovanje krije tudi 
škodo na zavarovanih zgradbah zaradi udarca 
zavarovančevega motornega vozila.

Dodatne nevarnosti

Obseg temeljnega kritja požarnega zavarova-
nja lahko s posameznimi dodatnimi dogovori 
in z doplačili zavarovalne premije razširite še na 
kritje dodatnih nevarnosti.

Najpomembnejše in pri nas zelo aktualno je 
dodatno potresno zavarovanje, saj je Slovenija 
potresno zelo izpostavljeno območje. Posledi-
ca potresa je običajno velika materialna škoda, 
ki se ji ob močnejšem potresu, kljub upošteva-
nju predpisov o protipotresni gradnji, ni mogo-
če izogniti. S sklenitvijo dodatnega potresnega 
zavarovanja zavarovalnica krije škodo zaradi 
uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, 
ki nastanejo neposredno zaradi potresa.

V okviru požarnega zavarovanja pa lahko zava-
rovane stvari dodatno zavarujete tudi pred ško-
do, ki jo povzročijo poplava, izliv vode iz vodovo-
dnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi, zemeljski 
in snežni plaz, udarec motornega vozila, ki ni last 
zavarovanca, ter iztek tekočin ali plina (lekaža). 
S posebnimi klavzulami se je mogoče dogo-
voriti tudi za kritje škod na zavarovanih stva-

reh zaradi nekaterih dodatnih nestandardnih 
nevarnosti. Gre za razširitev zavarovalnega 
kritja za škode, povzročene zaradi vdora me-
teorne vode s streh zgradb, teže snega, zaradi 
zlonamernih objestnih dejanj tretjih oseb na 
zunanjih delih zgradb ipd.

Zavarovanje stanovanjskih 
premičnin

Pravzaprav se niti ne zavedamo, koliko stva-
ri imamo v stanovanju in kolikšna je njiho-
va vrednost. Vsako stanovanje izraža način 
življenja ljudi, ki v njem živijo, zato eno sta-
novanje ni enako drugemu. Za vse vrste sta-
novanj smo pripravili zavarovanje, s katerim 
boste učinkovito zaščitili vaše premoženje in 
mu s tem ohranjali vrednost.

Temeljno zavarovanje

S temeljnim zavarovanjem stanovanjskih 
premičnin vam ponujamo obsežno zavaro-
valno kritje, ki ga lahko po potrebi še doda-
tno razširite. Posebno kvaliteto zavaroval-
nega kritja predstavlja zavarovanje na novo 
vrednost, ki vam zagotavlja povrnitev škode 
brez odbitka amortizacije. Izjema so le doda-
tno zavarovanje indirektnega udara strele, 
mehanskega loma in zavarovanje stvari v 
pomožnih prostorih/zgradbah, za katere je 
zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost.

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja so stanovanjske premič-
nine v stalno naseljenih stanovanjih in hišah, 
ki so last zavarovanca in članov njegovega go-
spodinjstva, pa tudi stvari, ki jih poseduje za-
varovanec, ter niso njegova last niti last članov 
gospodinjstva. Dogovoriti se je mogoče tudi 
za zavarovanje stvari v stanovanjih in hišah, ki 
niso stalno naseljene (vikendi ipd.). 

Z zavarovanjem stanovanjskih premičnin 
lahko zavarujete tako opremo stanovanja in 
stvari za osebno uporabo v stanovanjih in 
pomožnih prostorih (na podstrešju, v kleti, v 
garaži, na terasi itd.), ter tudi gotovino, dra-
gocenosti, umetniške predmete, vrednostne 
papirje, zbirke, listine in dokumente, shranje-
ne v stanovanjih. 

Vsi vemo, kako visoki so stroški vzdrževanja naših hiš in stanovanj, če želimo, da naš dom ostaja lepo ohranjen in da 
vrednost nepremičnine ohranja svojo vrednost. Če pa se zgodi še kakšen nepredviden in neželen dogodek, nam ta 
lahko še dodatno in globlje poseže v prihranke. Predstavljamo vam zavarovanja, s katerimi boste učinkovito zavarovali 
svoj dom, pa naj gre za individualno hišo, etažno lastnino v večstanovanjski hiši ali zgolj za stanovanje, ki ga imate v 
najemu. 
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Zavarovanje na novo vrednost

Zavarovanje stanovanjskih premičnin 
lahko sklenete na dejansko vrednost ali 
pa se odločite za zavarovanje na novo 
vrednost, ki daje zavarovanju stanovanj-
skih premičnin posebno kakovost. Za to 
obliko se je treba posebej dogovoriti ob 
sklenitvi zavarovanja. Z zavarovanjem na 
novo vrednost vam v primeru uničenja 
zavarovalnica povrne znesek, ki je enak 
novi vrednosti zavarovanih predmetov —
torej se ne upošteva njihova obraba ozi-
roma amortiziranost. 

Na novo vrednost lahko zavarujete sta-
novanjske premičnine v stanovanjskih 
prostorih in stvari, ki so namenjene oseb-
ni uporabi, če so shranjene v stanovanj-
skih prostorih, ter plesk, slikarije, vidne 
zidne, talne, stropne obloge in steklo. 
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Razširitve  temeljnega zavarovalnega kritja stanovanjskih premičnin

Poleg temeljnega zavarovanja priporočamo tudi izbor tistih razširitev zavarovalnega kritja, ki vam skladno s potrebami po zavarovalni zaščiti 
zagotavljajo kar najvišjo stopnjo varnosti. Za razširitve zavarovalnega kritja je treba plačati dodatno zavarovalno premijo. 

Razširitve predmetov 
zavarovanja

Z dodatnim dogovorom lah ko poleg 
stanovanjskih premičnin zavarujete 
tudi:

P: plesk, slikarije ter razne vidne 
zidne, talne in stropne obloge:
P1: v stanovanju
P2: v pomožnih  

prostorih
S: steklo v oknih, vratih ter 

steklenih stenah in pregradah:
S1: v stanovanju
S2: v pomožnih  

prostorih

Vrednostne razširitve jamstva

Posameznim predmetom in 
nevarnostim, ki so sicer do določene za-
varovalne vso te že zavarovani v okviru  
temeljnega zavarovalnega kritja, je mo-
goče s posebnim dogovorom in plačilom 
dodatne zavarovalne premije povišati 
višino zavarovalnega jamstva:

D: dragocenosti (gotovina, vrednostni 
papirji, drago kamenje ipd.) v 
zaklenjenih hraniščih

U: umetniški predmeti (slike, kipi ipd.)
Z: zbirke (filatelistične,       

numizmatične ipd.)
AN: antični predmeti (staro stilno 

pohištvo, staro orožje ipd.)
OZ: ozimnica
PO: stvari v pomožnih prostorih
R:  škoda na stvareh zaradi ropa v 

času, ko so zavarovane stvari zunaj 
stanovanja

OB: škoda, ki pri vlomski tatvini ali ropu 
nastane na zgradbi ali na njenih 
delih

T: stvari, ki jih poseduje zavarovanec, 
pa niso njegova last niti last članov 
njegovega gospodinjstva

IZ: izliv vode
PP: poplava
O: zavarovanje odgovornosti:

O1: škoda do dogovorjene višje 
 zavarovalne vsote

Razširitve  
kraja zavarovanja

Za posamezne predmete lahko z do-
datnim dogovorom kraj zavarovanja 
tudi razširite: 

RA: umetniški predmeti, zbirke 
in antični predmeti zunaj 
stanovanja, na razstavi, 
restavriranju, prodaji, ter tudi 
med prevozom ali prenosom iz 
stanovanja oziroma vanj 

K: kolo v drugih zaklenjenih 
prostorih, ki niso del 
zavarovančevega stanovanja, ali 
na prostem

RE: področje Evrope v primeru ropa
O: zavarovanje odgovornosti:

O3: škoda na področju Evrope

Zavarovane nevarnosti 

Zavarovanje stanovanjskih premičnin zago-
tavlja kritje proti vsakovrstnim nevarnostim, 
ki lahko doletijo premoženje v vašem domu.

Najpogostejše nevarnosti so požar, izliv vode, 
strela, eksplozija, vihar, toča. V nekaterih pre-
delih Slovenije nas bolj ogrožajo poplave ali 
zemeljski plazovi, spet drugje pozimi grozijo 
snežni plazovi. Vendar nevarnosti prežijo tudi 
od drugod. Med manj verjetne, toda mogoče, 

spadajo padci letal in drugih zračnih plovil. 
Udeleženci različnih manifestacij in demon-
stracij lahko postanejo neobvladljiva množi-
ca, ki lahko uniči in poškoduje stvari v hiši. 

Veliko verjetnejši in v zadnjem času žal vse 
pogostejši pa so vlomi v stanovanja, pa tudi 
ropi denarja, plačilnih kartic, dragocenosti ter 
ostalih stvari v stanovanjih in zunaj njih. 

Poleg vseh navedenih nevarnosti temeljno 
zavarovanje stanovanjskih premičnin vklju-
čuje tudi zavarovanje odgovornosti, s ka-
terim zavarovalnica jamči za odškodninske 
zahtevke tretjih oseb, ki jim je zavarovanec 
s svojim ravnanjem nehote povzročil škodo. 
Zavarovalnica jamči tudi za škode, ki jih tre-
tjim osebam povzročijo zavarovanec, njegovi 
družinski člani, ki živijo z njim v istem gospo-
dinjstvu, in tudi zavarovančeve domače živa-
li, ki jih ne uporablja v pridobitne namene.
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Dodatna zavarovanja

Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin lah-
ko dodatno zavarujete gospodinjske stroje in 
aparate ter sklenete potresno zavarovanje in 
zavarovanje asistence doma.

Zavarovanje gospodinjskih strojev in  
aparatov
Z dodatnim dogovorom in doplačilom zavaro-
valne premije lahko zavarovanje gospodinjskih 
strojev in aparatov proti požarnim in vlomskim 
nevarnostim razširite na dve dodatni nevarno-
sti:
• indirektni udar strele (razširitev I): krita 

je škoda, ki jo povzroči strela s prenosom 
električne energije po električnih in 
drugih vodih, ter škoda, ki nastane zaradi 
delovanja električnega toka, pregrevanja 
zaradi preobremenitve in/ali

• mehanski lom (razširitev L), ki pomeni 
fizično poškodbo ali uničenje zavarovanih 
predmetov, vendar ne poškodbe ali 
uničenja zaradi delovanja električnega 
toka oz. nevarnosti, ki jih krije razširitev 
indirektnega udara strele.

Zavarovanje lahko sklenete za:
• predmete A: telefonske aparate, 

avtomatske telefonske  odzivnike, 
telefakse in telefonske  centrale, 
televizorje, videorekorderje, DVD 
predvajalnike, snemalnike, domofone, 
videofone, alarmne naprave, antenske 
naprave (za TV in radio) in glasbene stolpe, 
in/ali

• predmete B: hladilnike, zamrzovalnike, 
štedilnike, mikrovalovne pečice, sesalnike 
za prah, pralne, sušilne in pomivalne 
stroje.

Potresno zavarovanje

V skupini naravnih nesreč, ki ogrožajo člo-
veštvo, ima potres zelo pomembno mesto. 
Potres lahko prizadene vse vrste gradbe-
nih objektov, in tudi premičnine v njih. Take 
škode lahko delno omejimo z upoštevanjem 
predpisov o protipotresni gradnji. Seveda pa 
tudi protipotresno grajene zgradbe niso var-
ne pred škodami, ki jih lahko povzroči moč-
nejši potres.

Ko se zamajejo tla pod nogami, je najpo-
membneje, da rešite življenje sebi in najbliž-
jim, s potresnim zavarovanjem pa si zagotovi-
te povrnitev nastale škode in s tem ohranitev 
vrednosti premoženja. Ker ima potres nava-
dno za posledico nastanek zelo velike materi-
alne škode, je Zavarovalnica Triglav poskrbela 
za ustrezno pozavarovanje potresnega rizika 
pri največjih svetovnih pozavarovalnicah, kar 
zagotavlja tako zavarovancem kot Zavaroval-
nici Triglav optimalno ekonomsko varnost.

Dodatno potresno zavarovanje lahko sklene-
te predvsem pri naslednjih osnovnih zavaro-
vanjih:
•  požarno zavarovanje,
•  zavarovanje stanovanjskih premičnin,
•  zavarovanje računalnikov.

Predmet potresnega zavarovanja so gradbe-
ni objekti in premičnine. Zavarovalnica krije 
uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, 
ki nastaneta zaradi potresa.

Poenostavljena evropska  
potresna lestvica

1. Nezaznavni tresljaji
Nobenih učinkov na ljudi, predmete, na-
ravo in zgradbe.

2. Komaj zaznavni tresljaji
Zaznajo zelo redki mirujoči posamezniki v 
po seb no občutljivih pogojih v notranjosti 
hiš.

3. Šibki tresljaji
Redki v hišah zaznajo potres. Viseči 
predmeti rahlo zanihajo.

4. Splošno opazni tresljaji
V hišah zaznajo potres mnogi, zunaj pa 
zelo redki. Porcelan oz. steklenina žven-
keta, okna in vrata škripajo.

5. Močni tresljaji
Znotraj občuti potres večina in nekateri se 
prestrašijo in zbežijo ven. Zunaj zaznajo po-
tres le nekateri. Na nekaterih slabše graje-
nih hišah nastanejo fine razpoke v ometu.

6. Neznatne poškodbe
Znotraj občuti potres večina in mnogi v 
strahu zbežijo ven. Mnogi zaznajo potres 
tudi zunaj. Na nekaterih slabše grajenih 
hišah nastanejo manjše razpoke ali od-
pade omet, na mnogih pa fine razpoke v 
ometu.

7. Poškodbe
Mnogi se prestrašijo in poskušajo zbe-
žati na plano. Pohištvo se premakne, 
zgoraj obtežene omare pa se lahko pre-
vrnejo. Na nekaterih slabše grajenih hi-
šah nastanejo delne porušitve, manjše 
poškodbe pa nastanejo tudi na nekate-
rih trdnejših stavbah.

8. Težke poškodbe
Pohištvo se lahko prevrne. Nekatere 
slabše grajene hiše se porušijo, mnoge 
pa zelo močno poškodujejo. Močne po-
škodbe in delna rušenja nastanejo tudi 
na mnogih srednje dobro grajenih in ne-
katerih dobro grajenih stavbah.

9. Rušenja
Splošen preplah. Mnoge slabše in neka-
tere srednje dobro grajene hiše se po-
rušijo. Delna rušenja nastanejo tudi na 
dobro grajenih stavbah.

10. Obsežna rušenja
Na mnogih trdno grajenih zgradbah na-
stanejo delne porušitve, nekatere pa se 
porušijo. Poruši se tudi mnogo srednje do-
bro grajenih stavb in večina slabših.

11. Uničenje
Na večini trdno grajenih zgradb nasta-
nejo delne porušitve, mnoge pa se poru-
šijo. Poruši se tudi večina srednje dobro 
grajenih stavb.

12. Popolno uničenje
Praktično vse zgradbe na površju in pod 
njim so uničene.
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Za primer nepredvidenih dogodkov in nevarnosti vam 
ponujamo zavarovanje asistence na domu. Tako bomo z 
vami 24 ur na dan, 365 dni v letu.

Nikoli sami
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Zavarovanje asistence doma

Da v primeru nepredvidenih dogodkov in 
nevarnosti ne boste sami, vam Zavarovalni-
ca Triglav ponuja zavarovanje asistence na 
domu. S sklenitvijo zavarovanja boste pri-
dobili pravico do uporabe pomoči v nujnih 
primerih, ki imajo lahko za posledico škodo 
na domu, ogrožanje zdravja ali neustrezne 
pogoje za bivanje.
 
Zavarovanje asistence na domu lahko skle-
nete, če imate pri Zavarovalnici Triglav skle-
njeno:
• požarno zavarovanje, ki vključuje tudi 

dodatno zavarovanje izliva vode, ali
• zavarovanje stanovanjskih premičnin, ki 

vključuje tudi dodatni zavarovanji pleska, 
slikarij in oblog ter razbitja stekla. 

Obrtniške storitve 

Pri obrtniških storitvah vam zavarovalnica za 
odpravo težav v nujnih primerih priskrbi poo-
blaščene izvajalce obrtniških storitev ter povr-
ne njihove potne stroške in strošek prvih dveh 
delovnih ur.

Storitve inštalaterja vodovodnih napeljav
Storitve boste potrebovali ob okvarah na 
vodovodni in kanalizacijski napeljavi. Tudi za 
nujno praznjenje greznice vam bomo poiskali 
izvajalca, stroške praznjenja pa boste morali 
kriti sami. 

Storitve elektroinštalaterja
Za vsa nujna popravila na električni napeljavi 
bo najboljša rešitev naš pooblaščeni elektri-
čar.

Storitve inštalaterja ogrevalnih naprav
Ob okvari primarnega ogrevalnega sistema 
vam bo v najkrajšem možnem času na voljo 
naš pooblaščeni izvajalec storitev. Za mo-
rebitne težave na rezervoarjih za gorivo, z 
dimnikom, s plinsko napeljavo in sončnim 
ogrevalnim sistemom pa boste morali poskr-
beti sami.

Storitve inštalaterja klimatskih naprav
Klimatske naprave so v naših domovih vse 
pogostejše. Seveda se lahko tudi pokvarijo in 
v takem primeru vam bomo priskrbeli poo-
blaščenega izvajalca storitev.  

Storitve krovca
Lahko se vam zgodi, da boste zaradi poškodb 
strehe nujno potrebovali krovca, ker bo prišlo 
do zamakanja. Na pomoč vam bomo poslali 
pooblaščenega krovca. Pomagali vam bomo 
lahko pri vseh strehah z naklonom.

Storitve mizarja ali ključavničarja
Nepridipravi so vedno na delu. S pomočjo 
pooblaščenih izvajalcev bomo poskrbeli za 
nujna popravila zunanjih vrat in oken, poško-
dovanih pri vlomu. 

Storitve steklarja
Zunanje steklene površine, pa naj gre za okna, 
vrata ali stene, so zelo izpostavljene poškod-
bam. Zato vam bomo v primeru poškodbe v 
najkrajšem možnem času priskrbeli steklarja.

Storitve čistilnega servisa
V stanovanje ali hišo lahko vdre meteorna, 
talna ali fekalna voda. V takem primeru vam 
bomo priskrbeli čistilni servis. Tudi za nujno 
črpanje vode imamo pooblaščene izvajalce, 
vendar stroškov črpanja ne krijemo. 

Druge storitve in informacije

Varovanje doma
Zavarovalnica vam bo, za največ 24 ur, orga-
nizirala in prevzela stroške varovanja doma, 
če zaradi nastanka nujnega primera bivanje v 
njem ni mogoče, če zavarovanca ob nastanku 
nujnega primera ni doma oziroma so doma le 
mladoletne osebe do 15. leta starosti. 

Prevoz in začasna namestitev
Če zaradi nastanka nujnega primera bivanje 
v domu ni mogoče, zavarovalnica organizira 
in plača stroške prevoza in/ali začasne name-
stitve. Pri prevozu vam bomo povrnili stroške 
do višine 65 EUR, pri začasni namestitvi pa 
stroške ene prenočitve upravičencev v hotelu 
B kategorije do zneska 65  EUR na osebo.

Odpiranje vhodnih vrat
Kadar zaradi okvare ključavnice ne morete iz 
stanovanja ali vanj, vam bomo priskrbeli klju-
čavničarja, ki vam bo pomagal.

Informacije
S pomočjo asistenčnega centra vam bomo 
posredovali tudi koristne informacije, ki so 
povezane s:
• storitvami izvajalcev začasnih selitev;
• storitvami veterinarjev;
• storitvami strokovnjakov za popravilo 

alarmnih naprav, pralnega, sušilnega 
ali pomivalnega stroja, hladilnika, 
zamrzovalnika ali televizije;

• postopkom reševanja posledic 
asistenčnega primera in pravic, ki izhajajo 
iz zavarovanja asistence na domu.

Zavarovanje računalnikov

Zavarovanje računalnikov krije uničenje, po-
škodovanje in izginitev zavarovanih stvari 
zaradi vloma ali ropa. Zavarovanje krije ško-
do na računalnikih in pripadajoči opremi. V 
zavarovalno kritje lahko vključite tudi pre-
nosne računalnike med prenosom oziroma 
prevozom.

Asistenčni center Zavarovalnice Tri-
glav je dosegljiv na brezplačni tele-
fonski številki in to 24 ur na dan in vse 
dni v letu. Po vašem klicu vam bomo 
v najkrajšem možnem času pomaga-
li s pomočjo pooblaš čenih izvajalcev 
asistenčnih storitev ali z nasveti in 
koristnimi informacijami.

 



Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana

Naslovi območnih enot:

Območna enota Celje 
Mariborska cesta 1, 3000 Celje 
T 03 422 61 00 n.c.

Območna enota Koper 
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 
T 05 665 41 00 n.c.

Območna enota Kranj 
Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj 
T 04 206 90 00 n.c.

Območna enota Krško 
Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško 
T 07 481 82 00 n.c.

Območna enota Ljubljana 
Verovškova ulica 60 b, 1000 Ljubljana 
T 01 580 60 00 n.c.

Območna enota Maribor 
Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Maribor 
T 02 228 45 00 n.c.

Območna enota Murska Sobota 
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota 
T 02 515 11 00 n.c.

Območna enota Nova Gorica 
Kidričeva ulica 21, 5000 Nova Gorica 
T 05 338 20 00 n.c.

Območna enota Novo mesto 
Novi trg 8, 8000 Novo mesto 
T 07 391 92 00 n.c.

Območna enota Postojna 
Novi trg 5, 6230 Postojna 
T 05 728 22 00 n.c.

Območna enota Slovenj Gradec 
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec 
T 02 882 56 11 n.c.

Območna enota Trbovlje 
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje 
T 03 565 27 00 n.c.


