Poštovani korisniče,

IZABERITE SIGURNOST!

S posebnim zadovoljstvom vas obaveštavamo da JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac, u saradnji sa GENERALI OSIGURANJEM SRBIJA a.d.o.
Beograd i СОГАЗ a.d.o. Novi Sad, omogućava ugovaranje osiguranja domaćinstva i stvari u njemu.

Zahvaljujući kolektivnom osiguranju preko javnih komunalnih preduzeća možemo klijentima da ponudimo optimalnu kombinaciju osiguravajućih
pokrića i suma osiguranja po izuzetno povoljnoj premiji osiguranja.

DOBRO JE ZNATI DA JE VAŠ DOM U SIGURNIM RUKAMA!

Osiguranju se pristupa na sledeći način:
• Uplatom mesečnog iznosa od 200 dinara navedenog na uplatnici dostavljenoj uz ovo obaveštenje.
• Svima koji izvrše uplatu premije od 200 dinara na narednom računu JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac naći će se stavka „osiguranje domaćinstva“
u iznosu od 200 dinara.
• Uplatom računa za komunalne usluge sa iskazanom stavkom „osiguranje domaćinstva“ u tekućem mesecu ostvarujete pravo na osiguranje u
mesecu koji sledi. Tako se tokom svakog meseca plaćaju troškovi komunalnih usluga za prethodni mesec, a osiguranje za naredni mesec.

Možda neke stvari ne možemo predvideti i sprečiti, ali sasvim sigurno možemo preduzeti odgovarajuće mere zaštite.
Svesni da razne nepogode prete sigurnosti vašeg doma, GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. osmislilo je poseban paket osiguranja za
korisnike usluga javnih komunalnih preduzeća u Srbiji, kojima se po izuzetno povoljnim uslovima omogućava osiguranje stalno nastanjenog stambenog prostora i stvari u njemu i osiguranje odgovornosti članova domaćinstva za štete pričinjene trećim licima i njihovim stvarima.

Za samo 200 dinara mesečno, osiguravate ono što vam je posle života i zdravlja vaših najbližih najvažnije - svoj dom!
Osigurani rizici
Požar i eksplozija
Udar groma, oluja, grad
Manifestacije i demonstracije
Topljenje prekomernog snega
Poplava, bujica i visoka voda
Lom instalacija i ugrađene
opreme
Izliv vode iz instalacija
Lom stakla
Provalna krađa i razbojništvo
Odgovornost

Predmet osiguranja

Suma osiguranja u RSD po stanu

Građevinski objekat
Stvari u stanu/kući
Građevinski objekat
Stvari u stanu/kući
Građevinski objekat
Stvari u stanu/kući
Građevinski objekat
Stvari u stanu/kući
Građevinski objekat
Stvari u stanu/kući
Ugrađene instalacije i ugrađena
oprema
Građevinski objekat
Stvari u stanu/kući
Stakla na vratima i prozorima
građevinskog objekta
Stvari u stanu/kući
Odgovornost u svojstvu fizičkog lica

3,000,000
755,000
1,400,000
300,000
1,400,000
300,000
20,000
10,000
300,000
75,500
25,000
55,000
20,000
15,500
75,600
60,000

Mesečna premija u RSD po stanu

Ugovoreni paket pokrića obuhvata osiguranje stalno nastanjenog stambenog objekta koji se nalazi na adresi na kojoj primate račun za usluge JKP
7. OKTOBAR Novi Kneževac i stvari u njemu.
Ukoliko ne želite da nastavite da koristite osiguranje ili u bilo kom momentu trajanja osiguranja želite da ga prekinete, dovoljno je da ne uplatite iskazanu premiju osiguranja, tj. da uplatite iznos računa za usluge JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac umanjen za iznos osiguranja.

200,00

Dostavljanjem svog imena, prezimena i potrošačkog broja sa računa JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac, osiguranje možete otkazati i na jedan od
sledećih načina:
• Besplatnim pozivom broja: 0800 222 579
• Slanjem SMS-a na broj: 064 811 22 78
• Slanjem elektronske poruke na: osiguranje.nk@generali.rs
• Dopisom na adresu: kancelarija Generali Osiguranje Srbija a.d.o, Glavna 18, 24400 Senta
Više informacija o ugovorenom osiguranju i uslovima osiguranja možete naći na web stranici generali.rs, u prostorijama JKP 7. OKTOBAR Novi
Kneževac, Karađorđeva 49, ili u kancelariji Generali Osiguranje Srbija a.d.o, Glavna 18, 24400 Senta
S poštovanjem,
JKP 7. OKTOBAR
GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.
СОГАЗ a.d.o.

Kedves ügyfelünk!

VÁLASSZA A BIZTONSÁGOT!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a KV 7. OKTOBAR Novi Kneževac, a Generali Biztosító Szerbia a.d.o. és Sogaz a.d.o. Novi Sad együttműködésével,
lehetővé teszi lakás és háztartási ingóságok biztosítását.

A kollektív biztosításnak köszönhetően, a közüzemi vállalatok keresztül, az ügyfeleinknek egy biztosítási összeg és biztosítási díj optimális kombinációja áll rendelkezésükre.

JÓ TUDNI, HOGY AZ OTTHONA BIZTOS KEZEKBEN VAN!

Biztosítás a következő módon érhető el:
• Ezzel az értesítéssel benyújtott számlán szereplő 200 dinár díj megfizetésével
• Mindenkinél, aki befizeti a havi 200 dinár biztosítási díjat, a következő KV 7. OKTOBAR Novi Kneževac szolgáltatásáról szóló számlán külön
tételként a 200 dinár értékű „háztartás biztosítás” fog szerepelni.
• Amennyiben a folyó naptári hónapban befizeti a biztosítási díjat, amely a kommunális szolgáltatásokról szóló számlán külön „háztartás biztosítás”
tételként szerepel, a biztosítás fedezetet nyújt a következő naptári hónapra. Igy a kommunális szolgáltatások költsegeit az előző hónapra minden
következőben fizeti, a biztosítást viszont minden következőre. A szóban forgó biztosítás magában foglalja a KV 7. OKTOBAR Novi Kneževac
szolgáltatásáról szóló számlán szereplő címen található épület, valamint az abban található ingóságok biztosítását.

Vannak előre nem látható dolgok, melyeket nem tudunk elkerülni, de biztos, hogy megtehetjük a megfelelő óvintézkedéseket.
Mivel tisztában vagyunk vele, hogy különféle veszélyek fenyegetik otthona biztonságát, a Generali Biztosító Szerbia a.d.o speciális biztosítási
csomagot állított össze a Szerb közüzemi vállalatok ügyfelei számára, akik rendkívül kedvező feltételek alatt lakásbiztosítást, mely kiterjed az
ingatlan területén található ingóságokra is, illetve felelősségbiztosítást köthetnek, amely a háztartás tagjai által harmadik személynek okozott károk
megtérítésére nyújt fedezetet.

Havi 200 dinár áron bitosíthatja azt ami, a szerettei élete és egészsége után a legfontosabb – otthonát!
Biztosított kockázatok
Tűz és robbanás
Villám, vihar, jégeső
Események és bemutatók
Túlzott hóolvadás
Földcsuszamlások
Vezeték és beépített berendezéstörés
Csővezetékből eredő vízszivárgás
Üvegtörés
Betöréses lopás és rablás
Felelősség

Biztosítási tárgy

Biztosítási összeg RSD/lakás

Épület
A házban/lakásban található ingóságok
Épület
A házban/lakásban található ingóságok
Épület
A házban/lakásban található ingóságok
Épület
A házban/lakásban található ingóságok
Épület
A házban/lakásban található ingóságok
Vezeték és beépített berendezés
Épület
A házban/lakásban található ingóságok
Az épület ajtó- és ablaküvegei
A házban/lakásban található ingóságok
Természetes személy felelőssége

3,000,000
755,000
1,400,000
300,000
1,400,000
300,000
20,000
10,000
300,000
75,500
25,000
55,000
20,000
15,500
75,600
60,000

Havi biztosítási díj RSD/lakás

200,00

Amennyiben nem szeretné meghosszabbítani a biztosítást, vagy a biztosítási időszak alatt bármikor fel szeretné azt
bontani, úgy teheti meg, hogy nem fizeti be a biztosítási díjat, illetve kifizeti a KV 7. OKTOBAR Novi Kneževac szolgáltatásáról szóló számlán szereplő összeget, csökkentve a biztosítási díjjal.
A biztosítás megszüntethető a következő módokon is:
A KV 7. OKTOBAR Novi Kneževac szolgáltatásról szóló számlán szereplő név, helység és egyedi szám benyújtásával:
• díjmentesen hívható 0800 222 579 telefonszámon
• SMS küldéssel a következő számra: 064 811 22 78
• elektronikus üzenet küldésével az: osiguranje.nk@generali.rs
• Levélben: Delta Generali Biztosító, Glavna 18, 24400 Zenta
További információt a biztosításról és a feltételekről a www.generali.rs honlapon olvashat, a KV 7. OKTOBAR Novi Kneževac kirendeltségében,
Karađorđeva 49, illetve a Generali Biztosító fiókjában Glavna 18, 24400 Zenta
Tisztelettel,
KV 7. OKTOBAR
Generali Biztosító Szerbia a.d.o.
SOGAZ a.d.o.

