Zavarovanje poklicne odgovornosti
za čiste premoženjske škode
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje poklicne odgovornosti za čiste premoženjske škode
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 krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih naročniki uveljavljajo proti vam, kot zavarovancu, zaradi napačnih ravnanj
(storitev ali opustitev) vas, kot strokovnjaka pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti, ki je navedena na polici in ima za posledico čisto premoženjsko škodo.
To zavarovanje pomeni nadgradnjo oziroma razširitev zavarovanja splošne odgovornosti iz vaše dejavnosti.

ZA KATERA PODROČJA PRIDE V POŠTEV TO ZAVAROVANJE?
Finančno in računovodsko področje (računovodje, davčni svetovalci), pravno področje (odvetniške družbe in odvetniki, notarske pisarne, stečajni
upravitelji, sodni izvršitelji, patentni zastopniki, pravni svetovalci), drugi poklici (centri za socialno delo, skrbniki, rejniki, tolmači, prevajalci, organi za
ugotavljanje skladnosti, izvedenci za različna področja, kot npr. naravoslovje, kemija, medicina, gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika, arheologija ipd.).

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

poklicna odgovornost strokovnjakov t.j. oseb, ki opravljajo
poklic, pri katerem lahko nastane čista premoženjska škoda
Kaj se lahko zavaruje dodatno?
• dodatno lahko sklenete kritje za uveljavljanje zahtevkov po
poteku zavarovanja za primer, če zavarovalnica ne obnovi
zavarovanja ali če ga ne obnovi pod enakimi pogoji, imate
pravico, da v roku enega meseca po poteku zavarovanja in ob
plačilu dodatne premije zahtevate dodatno kritje za dobo dveh
let (razen v primeru odpovedi zavarovalne pogodbe ob
zavarovalnem primeru), in sicer v skladu z zavarovalnimi pogoji,
ki so veljali ob poteku zadnjega zavarovalnega leta, v višini
neporabljenega dela zavarovalne vsote zadnjega zavarovalnega
leta)
• dodatno lahko sklenete kritje za stroške ponovne izdelave
dokumentov, s čimer so kriti stroški ponovne izdelave
izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov (listin,
načrtov, poslovnih knjig, pisem ipd.), ki jih imate na skrbi in so
povezani z opravljanjem vaše dejavnosti)

Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
ki jo povzročite namenoma
zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli
pričakovati škodljivo posledico
zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari, ter
vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev
zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom
ki jo povzročite kot strokovnjak, če v času napačnega ravnanja
niste vpisani v imenik pri poklicni zbornici ali drugem stanovskem
združenju, če je vpis v tak imenik obvezen, ali če v času
napačnega ravnanja nimate izpolnjenih formalnih pogojev za
opravljanje dejavnosti oziroma poklica
ki je posledica dejanj, ki so zakonsko opredeljena kot kazniva
ki nastane zaradi prekoračitve predračuna
ki se nanaša na vračilo plačanega zneska za vašo storitev
ki nastane zaradi kršitve izpolnitvenih rokov
ki nastane zaradi delovanja, posredovanja ali svetovanja v
finančnih, zavarovalnih ali nepremičninskih poslih, ne glede na
to, če to opravljate za plačilo ali brezplačno. Izključitev ne velja
v primeru, če je opravljanje teh poslov določeno v krovnem
zakonu, ki ureja področje vašega delovanja
nastalo zaradi razžalitve, obrekovanja, nelojalne konkurence
kot tudi zaradi kršenja poslovne skrivnosti ali kršenja pravic
intelektualne lastnine
ki nastane iz naslova povračila glob, pogodbenih kazni ali
kaznovalnih odškodnin (razen pri zavarovanju poklicne
odgovornosti računovodskih servisov, kjer je v zavarovalno
kritje vključeno tudi kritje odgovornosti za finančne izgube
tretjih oseb zaradi plačila glob, ob upoštevanju franšize)
zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kakor tudi
vse posledične škode iz tega naslova
ki jo povzročijo vašim naročnikom z vaše strani pooblaščeni
odvetniki (izključitev ne velja, če ste odvetnik)
ki izvira iz dejavnosti člana organa vodenja ali nadzora ali
kakršne koli vrste statutarnega zastopnika gospodarske
družbe
v neposredni ali posredni povezavi z vojnim, političnim ali
terorističnim dejanjem
zaradi zneska (npr. davka, plače, nadomestila...), ki ga
oškodovanec na podlagi vašega dela, nasveta, navodila ali
priporočila ni plačal, pa se je kasneje izkazalo, da bi ga bil
moral plačati
ki jo uveljavljate vi, strokovnjak, ki je pri vas zaposlen ali dela
za vas, ter vaši ali njegovi svojci
ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih
ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo
uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri
vas kot pravni osebi
Iz zavarovanja so izključni še nekateri drugi odškodninski zahtevki
po pogojih.

Ali je kritje omejeno?
osnovno kritje je omejeno z zavarovalno vsoto
letni agregat za izplačilo odškodnin za vse zavarovalne primere,
nastale v enem zavarovalnem letu, je omejen z enkratnikom
zavarovalne vsote, razen, če ni drugače dogovorjeno
odbitna franšiza znaša 10 % od odškodnine, vendar ne manj
kot 500 EUR po zavarovalnem primeru, razen, če ni drugače
dogovorjeno
zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če se odškodninski
zahtevek uveljavlja med trajanjem zavarovanja in če je
posledica napačnega ravnanja do katerega je prišlo med
trajanjem zavarovanja, razen, če je v polici drugače
dogovorjeno. Če je napačno ravnanje zaradi opustitve, v
dvomu velja, da je bilo opuščeno opoldne tistega dne, v
katerem bi najpozneje moralo biti storjeno dejanje, da ne bi
prišlo do škode.
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Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na področju R. Slovenije, razen, če ni drugače 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.
Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh,
ko ste izvedeli zanj.
• Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica.

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 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 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.
Od pogodbe pa lahko odstopite tudi ob nastopu zavarovalnega primera, in sicer v roku enega meseca, odkar zavarovalnica prizna ali odkloni zavarovalno
kritje. V tem primeru odpoved lahko učinkuje takoj ali ob koncu tekočega zavarovalnega obdobja.
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