Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti
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 proizvajalčeve odgovornosti krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kot posledice nenadnega in presenetljivega
škodnega dogodka, do katerega je prišlo:
- zaradi izdelkov z napako, ki ste jih kot zavarovanec kakorkoli dali v promet (napaka lahko izvira iz napake v materialu, iz katerega je stvar izdelana, konstrukcijske
napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno rabo stvari);
- zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela z vaše strani.

Kaj je zavarovano?
odgovornost vas, kot zavarovanca, za škodo zaradi
poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, ki je lahko
posledica izdelka z napako ali vaše pomanjkljivo opravljene
storitve na stvari
Kaj se lahko zavaruje dodatno?
• razširjena proizvajalčeva odgovornost za odškodninske
zahtevke zaradi čiste premoženjske škode, ki nastane tretji osebi
zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka, ki nastane z mešanjem,
povezovanjem ali predelavo vašega izdelka z drugimi izdelki brez
napake
• stroški odpoklica izdelkov s trga za odškodninske zahtevke
zaradi čiste premoženjske škode, ki nastane zaradi odpoklica
izdelkov, ki ga je bilo treba izvesti zaradi določene pomanjkljivosti,
za katero se je na osnovi objektivnih dokazov ugotovilo ali
domnevalo, da je prisotna v vsakem izdelku, ki ste ga izdelali ali
dobavili, ta pomanjkljivost pa predstavlja resno nevarnost za
nastanek poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari

Ali je kritje omejeno?
kritje je omejeno z zavarovalno vsoto
letni agregat za izplačilo odškodnin za vse zavarovalne primere,
nastale v enem zavarovalnem letu, je omejen z dvakratnikom
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

Kaj ni zavarovano?
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki:
za škodo, ki jo povzročite namenoma
za škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali
mogli pričakovati škodljivo posledico
za škodo zaradi vaše vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti
stvari, ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev
za škodo, ki nastane zaradi vašega zavestnega ravnanja proti
veljavnim predpisom
zaradi škode na samem izdelku, ki ste ga izdelali
zaradi stroškov ponovne izvedbe vaše pomanjkljivo opravljene
storitve
zaradi škode, ki izvira iz izdelka, ki je bil vam, kot proizvajalcu
odtujen brez vaše vednosti ali ste ga podarili
iz naslova jamčevanja za stvarne napake izdelka ali storitve ter
vaših garancijskih obveznosti
zaradi čiste premoženjske škode
zaradi posledičnih škod, kot so obratovalni zastoj ali izpad
proizvodnje
zaradi škode, ki nastane kot posledica vplivanja temperature,
plina, pare, vlage, padavin, dima, saj, prahu, tresenja, ropota,
plesni, mrčesa ipd., če to vplivanje dalj časa škodljivo učinkuje
zaradi ekološke škode
zaradi poškodovanja stvari, ki jih imate v najemu ali leasingu iz
naslova pogodbene odškodninske odgovornosti, ki po svojem
obsegu presega zakonsko odškodninsko odgovornost
vas in oseb, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu ter vaših
svojcev
vaših družbenikov, gospodarskih družb, v katerih ste kapitalsko
udeleženi kot družbenik, kot tudi zahtevkov, ki jih uveljavlja
gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot
pravni osebi
zaradi škode, ki je posledica delovanja jedrske energije, terorizma
za ostalo po pogojih

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na področju Evrope, 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 izvajanje zavarovanja.
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.
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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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