Zavarovanje opreme v zakupu
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje opreme v zakupu (leasingu)
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?
Zavarovanje opreme v zakupu je premoženjsko zavarovanje. Predmet zavarovanja je nepremična - stabilna oprema, ki jo je zavarovanec dal v zakup. Z uporabo
posebne klavzule je predmet zavarovanja lahko tudi premična ali prenosna oprema. Po teh pogojih niso predmet zavarovanja, in sicer tudi takrat ne, ko je
njihova vrednost zajeta v vrednosti zavarovane stvari: pogonska sredstva, pomožni in potrošni material, orodja in druge hitro obrabljive stvari, žarnice, varovalke,
jermeni, filtri, tiskalne glave, glave za luknjanje, senzorske ščetke, zamenljivi orodni deli in drugi deli, ki se večkrat menjajo, mediji za obratovanje, vzdrževanje,
čiščenje in hlajenje ter programska oprema in podatki.

Kaj je zavarovano?
zavarovanje krije, v obsegu, ki je določen s temi pogoji, škodo,
ki nastane zaradi vsakršnega uničenja, poškodovanja ali
izginitve zavarovane stvari, razen škod, ki so posledica v
zavarovalnih pogojih, polici in klavzulah navedenih izključitev
zavarovalna vrednost stvari je nabavna cena nove stvari,
povečana za stroške montaže in zmanjšana za znesek
izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske
zastarelosti, če ni drugače dogovorjeno
zavarovalno vsoto in morebitno dogovorjen letni agregat škod
se določi v dogovoru med zavarovalcem in zavarovalnico

Ali je kritje omejeno?
omejitve zavarovalnega kritja so navedene na zavarovalni polici,
v zavarovalnih pogojih in klavzulah
odbitna franšiza v dogovorjeni višini, s katero je zavarovanec
udeležen v vsakem škodnem dogodku

Kaj ni zavarovano?
škode zaradi vojne, vojne operacije, invazije, oboroženih
spopadov, vstaje, upora, nasilne revolucije, nasilnega
prevzema oblasti, razglasitve vojnega prava, zasega
premoženja ter ostalih vojni podobnih dogodkov vsake vrste in
s tem povezanimi ukrepi vojske in policije
delovanje jedrske energije
škode, ki so posledica pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale
v trenutku sklenitve zavarovanja
škode zaradi posrednega trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih,
atmosferskih, mehaničnih in drugih vplivov in pogojev delovanja
ter namestitve (korozija, oksidacija, sevanje, staranje, prekomerne
vibracije ipd.)
vse vrste izrabljenosti, kot so obraba, abrazije, erozija,
kavitacija ipd.
škode zaradi dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih
preobremenitev ali prenapetosti strojev, strojnih in električnih
naprav ter instalacij nad mejo njihove predpisane zmogljivosti.
škode zaradi nezadostnega investicijskega vzdrževanja
obratovanje pred končanim popravilom
montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja.
kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega
izkoriščanja zavarovanih stvari in zaščitnih ukrepov
vandalizem
izginitve, ki niso posledica vloma ali ropa v prostor, kjer se
nahajajo zavarovane stvari
potres ter nevarnosti, ki nastanejo kot posledica potresa.
druge škode, stroški in zahtevki, ki so navedeni na zavarovalni
polici, v zavarovalnih pogojih in klavzulah

Kje velja zavarovanje?
Zavarovane so samo v polici navedene stvari, v času obratovanja, montaže in demontaže ter v času popravila.
Stvari so zavarovane, ko se nahajajo v zakupnikovih prostorih, če ni drugače dogovorjeno.
Zavarovanje ne velja za čas, dokler je zavarovana stvar na sejmu ali razstavi ter na prevozu, če ni drugače dogovorjeno.
Če za stvari, ki se po svoji naravi prevažajo ali prenašajo, ni dogovorjeno razširjeno kritje po posebni klavzuli, so zavarovane le v zakupnikovih
prostorih.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijaviti okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnosti, izpolnitev ustreznega vprašalnika.
• Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe navesti točne in resnične podatke.
• Pred podpisom zavarovalne pogodbe preveriti njeno vsebino in se seznaniti z obsegom zavarovalnega kritja, zavarovalnimi pogoji in klavzulami
v zvezi zzavarovanjem.
• Redno plačevati zavarovalne premije, skladno z dogovorom navedenim v zavarovalni pogodbi.
• Preprečevati nastanek zavarovalnega primera ter upoštevati določbe o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih, skladno z določili pogojev, klavzul
ali posebnih dogovorov police.
• Obvestiti zavarovalnico o spremembi imena pravne osebe ali naslova sedeža, v 15 dneh od dneva spremembe.
• Ob nastanku zavarovalnega primera takoj storiti vse, da se omeji njegove škodljive posledice, ter pri tem ravnati po navodilih zavarovalnice.
• Nemudoma obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera, najkasneje pa v treh dneh po tem, ko zavarovanec izve za njegov nastanek.
• Sodelovati z zavarovalnico pri reševanju zahtevkov in na dodatne poizvedbe v celoti pravočasno odgovoriti.
• Obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici.
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Kdaj in kako plačam?

Premijo za zavarovanje mora zavarovalec plačati ob sklenitvi pogodbe, skladno z dogovorjenim načinom plačila. Premijo je mogoče ob posebnem
dogovoru plačevati tudi polletno, četrtletno ali mesečno ali v dogovorjenih obrokih.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi
zavarovanja, začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev. Ob nastopu
zavarovalnega primera se lahko zavarovalna pogodba prekine s strani katerekoli pogodbene stranke, in sicer v roku enega meseca, odkar je
zavarovalnica priznala ali odklonila zavarovalno kritje.
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