Zavarovanje računalnikov
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje računalnikov
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 računalnikov krije škodo, ki nastane pri uničenju, poškodovanju ali izginitvi elektronskih računalnikov in podobnih naprav, igralnih
aparatov, klimatskih in energetskih naprav, instalacij.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmet zavarovanja
elektronski računalniki s pripadajočo opremo
procesni računalniki za vodenje tehnoloških procesov
prenosni računalniki, tablični računalniki, dlančniki
elektronski igralni aparati
pomožni stroji in naprave (klimatske in energetske naprave,
instalacije)
Dodatno lahko zavarujete:
• materialno vrednost zunanjih pomnilnih medijev
• stroške ponovnega vnosa podatkov na pomnilne medije
• stroške ponovnega vnosa in nastavitve programske opreme
• stroške najema drugega računalnika
Nevarnosti
nenamerno poškodovanje, neprevidnost pri uporabi, neposredni
učinki delovanja električne energije, indirektni udar strele, napaka
v materialu, napaka pri izdelavi
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letal vseh vrst,
manifestacije in demonstracije, poplava, visoka in talna voda,
izliv vode, meteorne vode, zemeljski plaz, utrganje zemljišča,
snežni plaz
izginitev, ki je posledica vloma ali ropa, in roparska tatvina
Dodatno lahko zavarujete:
• potres

Predmeti:
zamenljivi potrošni deli, kot npr.: žarnice, varovalke, jermeni,
filtri, tiskalne glave, glave za luknjanje
potrošni material, kot npr. mediji za obratovanje, vzdrževanje,
čiščenje, hlajenje
Nevarnosti:
vandalizem
škoda zaradi terorističnega dejanja

Ali je kritje omejeno?
zavarovati je mogoče le stvari, ki so pripravljene za
obratovanje ali ko obratujejo skladno z navodili proizvajalca
v pogojih in z namenom, za katerega so projektirane
zavarovanje ne krije posredne škode (izguba zaslužka,
obratovalni zastoj, kazni), obrabe, stroškov zdrževanja,
škode zaradi kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter
pravil tehničnega izkoriščanja zavarovanih stvari, škode
zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije, škode zaradi terorizma

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na naslovu, ki je na zavarovalni polici opredeljen kot kraj zavarovanja. S posebnim dogovorom je kritje mogoče razširiti na
območje Slovenije.

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•

Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste izvedeli zanj. Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite
nastajanje nadaljnje škode. V primeru vloma, ropa ali izginitve predmeta zavarovanja nam dostavite tudi policijski zapisnik.
• Tudi sami poskrbite za zaščito vašega premoženja in ne pozabite na preventivne ukrepe.
• Priporočamo dodatno zaščito vaše računalniške opreme, npr. z napravami za gašenje, napravami za samodejno javljanje požara ali napravami
za brezprekinitveno napajanje. Zavarovalnica vam v tem primeru obračuna nižjo premijo.

Kdaj in kako plačam?

Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v
obrokih. Pri večletnih zavarovanjih nadaljnje premije plačujete prvi dan vsakega nadaljnjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva
zapadlosti. Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačevanja z zavarovalnico.

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 lahko odpoveste zavarovanje v roku enega meseca, odkar smo priznali ali odklonili škodni zahtevek.
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