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Zavarovalnica Triglav: S prijavami škode ni treba hiteti 
Na terenu okrepljene ekipe cenilcev, ko bodo to dopuščale razmere 

 
Ljubljana, 15. september 2014 – Zavarovalnica Triglav bo takoj, ko bodo razmere na prizadetih 
območjih to dopuščale, na poplavljene predele države poslala okrepljene ekipe cenilcev. 
Zavarovancem sporočajo, da s prijavo škode ni treba hiteti. Za prijavo škode je na voljo 24-urna 
dežurna brezplačna telefonska številka 080 555 555 ali 080 2864 oziroma e-prijava na spletni strani 
www.triglav.si. Prve informacije o škodi, ki so jo v zadnjih dneh povzročili obilno deževje in narasle 
reke predvsem v vzhodni polovici Slovenije, bodo znane šele po ogledu terena v prihodnjih dneh. 
 
O višini in obsegu škode zaradi aktualnih vremenskih nevšečnosti v Zavarovalnici Triglav še ne morejo 
govoriti, saj razmere na najbolj prizadetih območjih še ne dopuščajo ogledov. V največji slovenski 
zavarovalnici oškodovancem svetujejo, naj najprej poskrbijo za lastno varnost, če je mogoče, pa za 
tem preprečijo nastanek dodatne škode. Čeprav za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem 
nastanku, v primeru naravnih nesreč zavarovancem svetujejo, naj s prijavo ne hitijo, saj bo 
zavarovalnica upoštevala tudi prijave, ki jih bo prejela po tem roku. 
 
Poti za prijavo škode 
Oškodovanci se lahko za pomoč pri prijavi škode obrnejo na svojega zavarovalnega zastopnika, na 
najbližje predstavništvo oziroma zastopniško pisarno ali na sedež območne enote Zavarovalnice 
Triglav. Škodo lahko zavarovanci prijavijo prek dežurnih brezplačnih telefonskih številk 080 555 555 
ali 080 2864 oziroma na spletni strani www.triglav.si. Za pomoč in pojasnila v primeru škodnih 
dogodkov in prijave škode na vozilih je na voljo tudi mobilna aplikacija, ki si jo lahko zavarovanci 
brezplačno namestijo v spletnih trgovinah Apple App Store in Google Play. Pri prijavi škode naj 
zavarovanci poškodovane stvari navedejo čim natančneje in nastalo škodo poslikajo ter obvezno 
pripišejo telefonsko številko, e-naslov in številko transakcijskega računa za nakazilo škode. 
 
Preverite zavarovana kritja 
V Zavarovalnici Triglav ob tem še priporočajo, da oškodovanci pred prijavo škode preverijo ustreznost 
zavarovalne zaščite oziroma zavarovano kritje na svojih zavarovalnih policah. Ob tem opažajo, da 
ljudje še vedno ne posvečajo ustreznega pomena kakovostnemu premoženjskemu zavarovanju, saj je 
v Sloveniji po ocenah zavarovalnice še vedno nezavarovanih okoli 40 odstotkov vseh stanovanj. 
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