Zavarovanje glasbenih instrumentov
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje glasbenih instrumentov
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 glasbenih instrumentov krije škodo, ki nastane pri uničenju, poškodovanju ali izginitvi vaših glasbenih instrumentov.

Kaj je zavarovano?
vse vrste glasbenih instrumentov: klasični, akustični,
elektroakustični
dodatki in oprema za glasbene instrumente

Kaj ni zavarovano?
obrabljivi material, na primer strune, opne in drugi obrabljivi
deli, če pride do poškodbe ali uničenja med njihovo redno
uporabo
napake in pomanjkljivosti, nastale pred sklenitvijo zavarovanja
škoda zaradi korozije, oksidacije, vlage, sevanja, prekomernih
vibracij in drugih dalj časa trajajočih kemičnih, toplotnih,
atmosferskih, mehaničnih in drugih vplivov
škoda zaradi slabega vzdrževanja, dotrajanosti, izrabljenosti
izginitev, ki ni posledica vloma ali ropa, razen med prevozom,
če je prišlo do prometne nesreče

Ali je kritje omejeno?
Stvari so zavarovane do dogovorjene zavarovalne vsote.
Zavarovanje ne krije škode v garancijskem roku, posredne
škode, škode zaradi jedrske nesreče in terorizma

Kje velja zavarovanje?
Stvari so zavarovane v Sloveniji v kraju, navedenem na polici. Lahko so zavarovane tudi med prevozom, prenašanjem in na drugih krajih izven
Slovenije, če je tako dogovorjeno.

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 zavarovanje.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Takoj nas morate obvestiti o vsakem škodnem primeru. V primeru vloma, ropa ali poskusa teh dejanj morate zavarovalnici dostaviti tudi
policijski zapisnik.
• Tudi sami poskrbite za ustrezno varnost zavarovanih stvari in ne pozabite na preventivne ukrepe.

Kdaj in kako plačam?

Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila 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 dneva, 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. Zavarovanje lahko
odpoveste tudi predčasno, ko preneha obstajati interes za zavarovanje (škodni dogodek, prodaja, sprememba lastništva, odtujitev).
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