Zavarovanje prireditev
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje prireditev
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, ki je nastala, ker je bila prireditev zaradi atmosferskih padavin ali drugih zavarovanih rizikov odpovedana oz. ni dosegla
predvidenega števila obiskovalcev.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmet zavarovanja
Prireditelj sam izbere predmet zavarovanja, ki je lahko:
predvideni dohodek, ustvarjen s prodajo vstopnic, značk,
prijavnine, hrane, pijače ipd.
ali
neizogibni stroški, ki jih ima prireditelj zaradi izvedbe prireditve
(nabava hrane in pijače, varovanje, oglaševanje, najem
opreme, ipd.)
Zavarovane nevarnosti
atmosferske padavine (dež, sneg, toča, sodra)
Dodatne nevarnosti:
• požar, eksplozija, naravna višja sila (npr. potres, poplava,
direktni udar strele) in višja sila administrativne narave (npr.
ukrepi s strani državnih organov)

Dotacije in dohodki od reklam
Stroški, ki jih ima prireditelj z urejanjem zemljišč, s posevki
drevja, gradnjo poti, napeljavo raznih vodovodov in drugih
investicijskih del, ki imajo vrednost tudi po končani prireditvi

Ali je kritje omejeno?
Posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami in le
če je posebej dogovorjeno tudi s franšizo
Zavarovanje velja v času trajanja prireditve, lahko pa se
dogovori tudi razširitev zavarovanja na 3 ure pred začetkom
prireditve

Ne prezrite!
Zavarovanje prireditve je treba skleniti vsaj 10 dni pred
začetkom prireditve.
Če ima prireditelj vnaprej predvideno možnost prenosa
prireditve v zaprte prostore, se na premijo obračuna popust.
Natančno si preberite obseg kritja pri posamezni nevarnosti,
predvsem pa, kakšne so omejitve glede zavarovalne vsote,
izključitve in drugo.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v kraju, kjer poteka prireditev, in je naveden na polici.
Zavarovalni kraj se lahko razširi tudi na kraje, od koder se pričakujejo obiskovalci zavarovane prireditve.

Kakšne so moje obveznosti?
• Če se sklene zavarovanje prireditev na podlagi evidenc z vstopnicami, je treba vse vstopnice pravočasno oštevilčiti, jih označiti z datumom in
voditi blagajniški dnevnik o vrednosti vstopnic.
• Če se zavarujejo neizogibni stroški, je treba voditi pisno evidenco o nabavljeni hrani, pijači in drugem, prav tako pa o izkupičku prodaje za te stvari.
• 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 takoj, najkasneje pa v
treh dneh, ko ste izvedeli zanj.

Kdaj in kako plačam?

Zavarovalna premija mora biti plačana najmanj 3 dni pred datumom prireditve, sicer kritje ni podano.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovanje se sklene za vsako prireditev posebej.
Zavarovalno kritje začne ob uri in dnevu, ki sta navedena na zavarovalni polici kot začetek zavarovanja (začetek prireditve) in preneha ob uri in dnevu,
ki sta navedena v zavarovalni pogodbi kot konec zavarovanja (zaključek prireditve).

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Od pogodbe lahko odstopite, če je prireditev odpovedana pred njenim začetkom.
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