
v večstanovanjski stavbi na lokaciji

Predmet zavarovanja je večstanovanjska stavba z vsemi instalacijami in dodatnimi vlaganji, 
vključeni so tudi skupni deli stavbe (klet, streha, stopnišče, fasada) v delu, ki ga predstavlja 
solastniški delež posameznega stanovanja na skupnih delih.

DOMPLAN, D. D.
Bleiweisova cesta 14
4000 Kranj

Označite ustrezno enoto:
lastnik stanovanja
garaže
poslovnega prostora

Dodatno pa lahko sklenete še (ustrezno označi):

(ime in priimek, naziv - naslov)

(naslov)

Zgrajeni leta pristopam k zavarovanju stavbe kot celote preko upravnika Domplan, 
d.d.. Bruto površina posameznega dela stavbe (stanovanja, garaže, poslovnega prostora) s
pripadajočimi idealnimi deli je m² (izpolni upravnik).

P R I S T O P N I C A

Zavarovati se želim za naslednje nevarnosti (ustrezno označi):
Osnovni paket nevarnosti - požarno zavarovanje z odgovornostjo, ki zajema:

• požarno zavarovanje objekta na novo vrednost - temeljne nevarnosti
• zavarovanje škode na objektu zaradi izliva vode - dodatna nevarnost
• zavarovanje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti

potresno zavarovanje objekta na novo vrednost
zavarovanje vdora meteorne vode s streh za škode na objektu (poplava je vključena) 
zavarovanje poplave za škode na objektu

Zavarovanje potresa, poplave in vdora meteorne vode s strehe je možno samo, če je sklenjeno 
osnovno požarno zavarovanje.

Končne cene zavarovanja so odvisne od obsega zavarovanja, površine posameznega dela, 
ponudbe posamezne zavarovalnice. Za primerjavo: cena osnovnega pa paketa zavarovanja za 60 
m² stanovanje ne znaša več kot 35 EUR letno, možnost plačila letne premije je v treh obrokih.

Zavarovanje upravnik sklene pri isti zavarovalnici, kot ima to do sedaj že sklenjeno večina etažnih 
lastnikov stavbe, pod enakimi pogoji in cenami (upoštevajo se bonitete iz naslova obračunanih 
premij).
Začetek zavarovalnega kritja: 

Dodatna pojasnila lahko prejmete pri posredniku za zavarovanja g. Peter Breznikar; 
peterb@binova.si, gsm 041 792 970.
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