Zavarovanje kužkov
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Moj Kuža
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Z zavarovanjem Moj Kuža zavarujete svojega ljubljenčka za primer njegove smrti in stroške zdravljenja zaradi bolezni ali nezgode, hkrati pa zavarujete svojo
odgovornost za škode, ki jih lahko vaš kuža povzroči tretjim osebam. Izbirate lahko med tremi različnimi paketi in si zagotovite takšen obseg kritij, ki najbolje
ustreza vašim željam in potrebam. V vsak paket je vključeno eno od kritij Kuža Življenje, eno od kritij Kuža Zdravje in kritje Kuža Priden.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Življenje - zavarovana je smrt kužka

V nobenem primeru ni krita škoda, če jo vi povzročite namenoma ali
če niso jasni vzroki in okoliščine škodnega dogodka.

Kuža Življenje: smrt kužka zaradi nezgode oziroma njegovo
uspavanje s pomočjo veterinarja, če mu preti neposredna
nevarnost smrti zaradi nezgode
Kuža Življenje +: smrt kužka zaradi nezgode ali bolezni oziroma
njegovo uspavanje s pomočjo veterinarja, če mu preti neposredna
nevarnost smrti zaradi nezgode ali bolezni
Zdravje - zavarovani so stroški zdravljenja kužka
Kuža Zdravje: stroški zdravljenja vašega kužka zaradi nezgode
Kuža Zdravje +: stroški zdravljenja vašega kužka zaradi nezgode
ali bolezni brez stroškov diagnostičnih storitev, zdravstvenih
posegov in operacij vašega kužka, ki so povezane s hrbtenico,
kolenskim oziroma komolčnim sklepom, kolki ter rakavimi
obolenji
Kuža Zdravje ++: stroški zdravljenja vašega kužka zaradi
nezgode ali bolezni, vključno s stroški diagnostičnih storitev,
zdravstvenih posegov in operacij vašega kužka, ki so povezane s
hrbtenico, kolenskim oziroma komolčnim sklepom, kolki ter
rakavimi obolenji
Odgovornost – Kuža Priden

Življenje
prevoz kužka k veterinarju
izginitev ali kraja vašega kužka
stroški prevoza preminulega kužka, uspavanja brez bolečin
kremacije, izdaje veterinarskega poročila
Zdravje
prevoz kužka k veterinarju in stroški bivanja kužka na kliniki
podporna terapija, dietna hrana, medicinski pripomočki nenujne
diagnostične in terapevtske storitve
bolezni in poškodbe iz obdobja pred sklenitvijo zavarovanja
preventiva pred kužnimi in parazitskimi boleznimi
Odgovornost
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki:
za škodo, ki jo povzroči vaš kuža, če se ugotovi, da ob uporabi
nagobčnika do te škode ne bi prišlo; ta velja za pasme: ameriški
staffordshire terier, bull terier, pit bull terier, staffordshire bull
terier, rottweiler, doberman, bullmastif, kakor tudi križanci med
temi pasmami ali križanci teh z drugimi pasmami

kritje se nanaša na odškodninsko odgovornost vas ali drugega
imetnika vašega kužka, ki je odgovoren za škodo zaradi nenadne
poškodbe oseb ali nenadnega uničenja ali poškodovanja stvari s
strani vašega kužka, zaradi česar tretje osebe proti vam
uveljavljajo odškodninski zahtevek

za škodo, ki jo povzroči vaš kuža, če ima v Centralnem registru
psov RS dodeljen status »nevarnega psa« (na podlagi odločbe
uradnega veterinarja)

stroški spora, če se o vaši odgovornosti presoja na sodišču,
pravdni stroški, ki jih morate plačati (če spor vodi zavarovalnica)

zaradi izrečene globe, denarne kazni ali kaznovalne odškodnine

Ali je kritje omejeno?
Posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami
Pri vseh kritjih Kuža Zdravje in Kuža Priden se ob izplačilu
škode oziroma odškodnine upošteva tudi znesek vaše
soudeležbe

za škodo, ki nastane zaradi vašega ravnanja, ki ga ne opustite,
čeprav bi morali pričakovati njegovo škodljivo posledico
za škodo, ki jo vaš kuža povzroči vam ali osebam, ki živijo z vami v
skupnem gospodinjstvu
zaradi škod, do katerih pride, ker vi ne odstranite posebno
nevarnih okoliščin skladno z našimi zahtevami
zavodov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
drugih zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja ter ostalih
posrednih oškodovancev

Kje velja zavarovanje?
Pri Kuža Življenje zavarovanje velja, dokler je vaš kuža na območju Republike Slovenije. Kritje se lahko razširi na države, ki mejijo na Republiko
Slovenijo.
Pri Kuža Zdravje zavarovanje velja za veterinarske storitve, ki se izvajajo na območju Slovenije. Kritje se lahko razširi na države, ki mejijo na
Republiko Slovenijo.
Pri Kuža Priden zavarovanje velja za škodne dogodke, do katerih pride na območju Evrope v geografskem smislu.

Kakšne so moje obveznosti?
•• Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
•• Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih in drugih podatkov, ki so pomembni za zavarovanje. Obvestite nas tudi o morebitni odjavi kužka iz
Centralnega registra psov RS.
•• O škodnem dogodku nas čim prej obvestite na 080 11 24. Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode.

Kdaj in kako plačam?

Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja. Če izberete plačilo na obroke, plačate ob sklenitvi 1. obrok premije.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje Moj Kuža sklenete za obdobje enega leta. Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Zavarovalno kritje
traja od prvega dne po dnevu, ki je v polici naveden kot začetek, in preneha ob izteku dneva, ki je v vaši polici naveden kot dan poteka zavarovanja.
Za primere nezgode začne kritje veljati po 2 dneh od dneva sklenitve zavarovanja, za primere bolezni pa po 14 dneh od dneva sklenitve zavarovanja
(karenca). Če se vaš kuža poškoduje ali zboli v času karence in ne ozdravi do konca karence, začne kritje veljati, ko kuža ozdravi zaradi te nezgode ali
bolezni, o čemer nam predložite veterinarsko potrdilo. V primeru podaljšanja zavarovanja karenca ne velja.

Ali lahko prekinem zavarovanje?
- v primeru smrti vašega kužka zaradi nezavarovane nevarnosti po ureditvi v Centralnem registru psov RS,
- v primeru odsvojitve vašega kužka.
Ne prezrite!
Pri podaljšanju vaše police se pri izračunu premije upošteva tudi škodno dogajanje v preteklih letih.
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