
 
 
 

Posebna spomladanska ponudba: 
 

zavarovanje vašega doma z brezplačno Stanovanjsko asistenco CORIS 
 
Spoštovani! 
 

Vse bolj muhasta narava ob vsakokratnem divjanju pusti hude posledice. Nedavna neurja s točo, 
močnim dežjem in silovitim vetrom, so prizadela večino Slovenije in povzročila več kot 50 milijonov € 
premoženjske škode. Ker vemo, kako zelo je prizadeta družina in vsak posameznik v primeru toče, 
viharja, poplave, potresa in požara, in ker želimo izpolniti vaša pričakovanja in potrebe, smo za člane 
Sindikata gradbenih dejavnosti Slovenije pripravili posebno spomladansko ponudbo za zavarovanje  
doma.  
 
Glavna kritja zavarovanja so: 
POŽARNO ZAVAROVANJE NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN: osnovno požarno zavarovanje 

krije škode na delih zgradbe ter na vseh vgrajenih inštalacijah ter premičninah zaradi požara, strele, 

eksplozije, viharja, toče, udarca lastnega motornega vozila, padca letala, manifestacije in 

demonstracije.  

IZLIV VODE: krita je škoda, do katere je prišlo zaradi poškodovanja (loma, počenja, zatajitve 

naprave) na vodovodnih in odvodnih ceveh.  

VDOR METEORNE VODE: krita je škoda na zavarovanih stvareh zaradi nenadnega vdora meteorne 

vode v notranjost zgradbe. Tukaj je krit tudi izliv vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice, kritje pa 

je le v primeru, da pride nenadoma do velikih količin padavin.  

RAZBITJE STEKLA: v oknih in vratih nepremičnine; lahko tudi razbitje sanitarne keramike, 

steklokeramičnih plošč 

PLESK, POSLIKAVE, OBLOGE ter razne zidne, talne in stropne obloge v nepremičnini; npr. v 

primeru: požara v hiši, se iz tega naslova plača beljenje, polaganje novega parketa..... 

 

...in še mnogo drugih kritij, ki vam jih bodo lahko predstavili zavarovalni zastopniki Adriatica 

Slovenice. 

 

Vsem, ki boste pristopili (in kasneje sklenili) k novem zavarovanju do 15. julija 2009, bo Sindikat 
subvencioniral 10 € zavarovalne premije. 
 
Ne odlašajte in zavarujte svoj dom že sedaj!  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

P R  I J A V N I C A 
 
Spodaj podpisani/a ______________________________________________________ 
 
stanujoč _______________________________________________________________ 
 
telefon: __________________________________________želim skleniti zavarovanje  
 
svojega doma po Posebni ponudbi Adriatica Slovenice in Sindikata gradbenih  
 
dejavnosti Slovenije. 
 
Datum:_____________                      Podpis: _____________________ 


