
Osigurajte se mudro: zaštitite svoj dom
Nema mjesta kao što je dom. Kako biste bili sigurni da je vaša imovina zaštićena od neželjenih događaja 
poput požara, krađe, poplave ili potresa možete ugovoriti osiguranje imovine i stvari kućanstva. Nudimo pet 
savjeta kako se pobrinuti da je vaša imovina odgovarajuće osigurana.
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Odabir prave police osiguranja za vas

Isplati se provesti malo istraživanje kako biste izabrali 
policu osiguranja imovine koja najbolje odgovara 
vašim potrebama.

Imajte na umu da odgovarajuća vrsta osiguranja 
ovisi o tome jeste li vlasnik nekretnine ili ste u najmu 
iste.

Odvojite vremena kako biste razumjeli što je u 
osigurateljnom pokriću, što je isključeno iz pokrića 
te koja su vaša prava i obveze. 

Važno je voditi računa o ugovorenom osiguranom 
iznosu (osigurana svota), jer je to maksimum koji 
će osiguratelj isplatiti ukoliko podnesete odštetni 
zahtjev. Osiguratelj vas može savjetovati o potrebnoj 
razini osigurateljnog pokrića. 

Zapamtite da možete razmotriti i usporediti ponude 
više osiguratelja kako biste ugovorili policu osiguranja 
koja će najbolje odgovarati vašim potrebama.

Redovito pregledavajte pokrića  
po svojoj polici osiguranja

Izbjegavajte eventualne praznine u vašem 
osigurateljnom pokriću redovitim pregledom 
postojećih polica osiguranja imovine i kućanstva.

To je osobito važno ako su se vaše životne okolnosti 
promijenile, poput sklapanja braka ili u situaciji kad 
vaša djeca napuštaju dom. Isto vrijedi i u slučaju 
ako ste izvršili renovaciju ili ako ste kupili skupe 
predmete, poput nakita ili umjetničkih slika. Ne 
zaboravite voditi redoviti popis vaše imovine.

POLICA
OSIGURANJA

Smanjite rizike

Koliko god dobro osigurani, šteta na vašem domu i 
kućanstvu je uznemirujuća, posebno ako posjedujete 
stvari sa sentimentalnom vrijednošću. 

Možete umanjiti rizik nepoželjnih događaja tako 
da učinite vaš dom otpornijim na svakodnevne 
opasnosti.

Osiguratelj vam može ponuditi savjet koje 
preventivne mjere možete implementirati kako 
biste smanjili rizik. Naprimjer, ako živite u području 
izloženom poplavama, postoji niz mjera koje možete 
poduzeti kako bi spriječili oštećenje vaše imovine.

Neki osiguratelji mogu ponuditi popuste na premiju 
osiguranja ako uvedete sigurnosna poboljšanja u 
vašem domu, kao što su ugradnja detektora dima, 
protuprovalni alarm ili protuprovalna vrata.

Podnošenje odštetnog zahtjeva

Istražite nove mogućnosti

U slučaju da se dogodi štetni događaj i trebate 
podnijeti odštetni zahtjev, kontaktirajte svojeg 
osiguratelja što je prije moguće kako bi procjenitelji 
mogli doći procijeniti štetu.

Kako bi osiguratelj mogao riješiti vaš zahtjev brzo i 
učinkovito, pružite čim više informacija o štetnom 
događaju. 

Fotografirajte oštećenja te dostavite osiguratelju 
zapisnik policije i račune za predmete koji su oštećeni 
ili ukradeni. Izvodi kreditnih kartica ili bankovni izvodi 
također mogu poslužiti kao dokaz kupovine.

Kroz tehnološke inovacije, poput povezanih, 
pametnih kućnih uređaja, osiguratelji sada 
mogu bolje prilagoditi police osiguranja imovine 
pojedinačnim rizicima. Primjeri takvih uređaja 
uključuju pametne termostate koji podižu 
temperaturu ukoliko je prognozirano vrlo hladno 
vrijeme, a sve kako bi se izbjeglo smrzavanje cijevi i 
dodatna oštećenja vodom ili pametni bojleri koji vas 
podsjećaju kad je vrijeme za servis. Neki osiguratelji 
nude usluge koje utječu na smanjenje rizika, poput 
upozorenja o ekstremnim vremenskim neprilikama 
poput poplava ili jakih vjetrova.

Zašto ne istražiti neke od novih opcija kako biste 
uvidjeli mogu li vam koristiti. 

© Insurance Europe, 2019
www.insuranceeurope.eu/insure-wisely

www.huo.hr


