Zavarovanje sejmov
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje sejmov
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 sejmov je premoženjsko zavarovanje. Predmet zavarovanja so stvari (blago) razstavljavcev na sejmu, če je posebej dogovorjeno pa tudi sejemska
oprema (stojnice, pulti …).

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi
temeljnih nevarnosti:
požara
strele
eksplozije
viharja
toče
padca zračnega plovila
manifestacije in demonstracije
vlomske tatvine
ropa
odgovornosti
poškodovanja, ki jih povzročijo obiskovalci.
Če je posebej dogovorjeno, so zavarovane stvari tudi proti
sledečim nevarnosti:
poplava
izliv vode
zemeljski plaz
snežni plaz
iztek
samovžig zalog
mehanični lom
Zavarovalna vsota je znesek, naveden na polici, za katerega je
bilo sklenjeno zavarovanje in ga določi zavarovalec ali ga
sporazumno določita zavarovalec in zavarovalnica.

Kaj ni zavarovano?
Zavarovanje ne krije:
jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije
škode zaradi vojne, vojne operacije
posredne škode ali izgub zaradi nastanka zavarovalnega
primera (odgovornosti, izgubljene najemnine, izgubljenega
zaslužka, obratovalnega zastoja)
škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastanejo kot
posledica potresa (npr. požar po potresu, eksplozija po potresu
zemeljski plaz po potresu idr.)
škoda, nastala kot posledica terorističnih dejanj
zavarovane niso druge škode, stroški in zahtevki, ki so navedeni
na zavarovalni polici, v zavarovalnih pogojih in klavzulah

Ali je kritje omejeno?
omejitev kritja je navedena pri posamezni zavarovani nevarnosti
v zavarovalnih pogojih in klavzulah

Kje velja zavarovanje?
Zavarovane so samo v polici navedene stvari na zavarovalnem kraju, ki je definiran na zavarovalni polici.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnosti, izpolnitev ustreznega vprašalnika.
• Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe navesti točne in resnične podatke.
• Pred podpisom zavarovalne pogodbe preveriti njeno vsebino in se seznaniti z obsegom zavarovalnega kritja, zavarovalnimi pogoji in klavzulami v zvezi
z zavarovanjem.
• Redno plačevati zavarovalne premije skladno z dogovorom navedenim v zavarovalni pogodbi.
• Preprečevati zavarovalni primer in reševati ter upoštevati določbe o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih, skladno z določili pogojev, klavzul ali
posebnih dogovorov police.
• Obvestiti zavarovalnico o spremembi firme, sedeža, poslovnega naslova v 15 dneh od dneva spremembe.
• Ob nastanku zavarovalnega primera takoj storiti vse, kar je mogoče za omejitev škodljivih posledic, ter se pri tem ravnati po navodili zavarovalnice ali
njenega predstavnika.
• Obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh po tem, ko izvem za zavarovalni primer.
• Sodelovanje z zavarovalnico pri reševanju zahtevkov in na dodatne poizvedbe v celoti pravočasno odgovoriti.
• Obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici.

Kdaj in kako plačam?

Premijo za zavarovanje moram plačati ob sklenitvi pogodbe. Premijo za zavarovanje mora zavarovalec plačati ob sklenitvi pogodbe, skladno z
dogovorjenim načinom plačila. Premijo je mogoče ob posebnem dogovoru plačevati tudi obročno.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovanje prične veljati po izteku 24. ure dneva, ki je v zavarovalni polici označen kot začetek zavarovanja in preneha veljati po izteku 24. ure
dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja. Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto,
dokler ga katera izmed pogodbenih strank ne odpove.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Običajno je zavarovanje sklenjeno za obdobje trajanja sejma. V primeru sklenitve zavarovanja za nedoločen čas se zavarovanje lahko odpove pisno
najmanj tri mesece pred potekom tekočega zavarovalnega leta. Zavarovanja sklenjena za več kot tri leta se lahko odpove pisno po poteku treh let s
šestmesečnim odpovednim rokom. V primeru predčasne odpovedi zavarovalne pogodbe ima zavarovalnica pravico terjati vračilo prejetih popustov in
ugodnosti, vezanih na trajanje zavarovanja.
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