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Izključitev iz skupinskega zavarovanja
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Podpis etažnega lastnika
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Ob vključenosti v skupinsko zavarovanje etažnih lastnikov, vam kot upravnik stavbe, v mejah naših pooblastil in pristojnosti, v 
primeru nastanka škode na skupnih prostorih, uredimo prijavo škode in vodimo korespondenco z zavarovalnico vse do zaključka 
postopka.

Družba Staninvest d.o.o. se zaveda, da je skupinsko zavarovanje stavbe za etažne lastnike sicer dodaten strošek, vendar bi vas želeli 
seznaniti, da je le-ta v primerjavi s stroški odprave posledic večjih škodnih dogodkov zanemarljiv, saj boste v primeru škodnega 
dogodka oziroma nastanka škode na stavbi (na skupnih delih), morali sami kriti škodo, skladno z vašim solastniškim deležem.

Zavarovanje si sicer lahko uredite tudi individualno, torej sami, pri čemer pa je običajno premija, ki jo boste morali plačati zavaroval-
nici, občutno višja, kot pri skupinskem zavarovanju iz katerega se izključujete. V primeru individualnega zavarovanja morate za vaš 
solastniški delež sami urediti prijavo škode, kakor tudi sami voditi vso korespondenco z zavarovalnico, do zaključka postopka.  Ob 
opisani primerjavi z individualnim zavarovanjem, predstavlja skupinsko zavarovanje praviloma vedno najugodnejšo obliko 
zavarovanja za etažne lastnike.

Ob podpisu obrazca za izstop oziroma izključitev iz skupinskega zavarovanja etažnih lastnikov, potrjujem, da sem seznanjen z 
zgoraj napisanim ter pooblaščam upravnika, da uredi vse potrebno za mojo izključitev iz skupinskega zavarovanja.
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