Zavarovanje vetrnih elektrarn
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje vetrnih elektrarn
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 vetrnih elektrarn omogoča lastnikom celovito zaščito v primeru uničenja ali poškodovanja vetrne elektrarne in njenih sestavnih delov.

Kaj je zavarovano?
Predmet zavarovanja
vetrna elektrarna, ki je navedena na polici
Osnovne nevarnosti
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec motornega vozila,
padec zračnega plovila, manifestacija in demonstracija,
zemeljski plaz, snežni plaz, teža snega, vdor meteorne vode,
vandalizem ter izginitev
Dodatno lahko zavarujete:
• poplavo
• strojelom
• potres
• obratovalni zastoj (izpad prihodka, če sistem za izkoriščanje
vetrne energije ni proizvajal električne energije ali je ni
proizvajal v pričakovani količini zaradi ene od zavarovanih
nevarnosti ob upoštevanju dejanskih vremenskih razmer)
• odgovornost iz uporabe in posesti elektrarn
Stroški
Do 3 % od zavarovalne vsote so v zavarovanje vključeni tudi:
stroški čiščenja in rušenja, stroški za odvoz zgorelin, ruševin
in naplavin do najbližjega kraja
stroški demontaže in ponovne montaže sončne elektrarne,
čeprav elektrarna sama ni bila poškodovana, vendar le v
primeru, če je bila zgradba poškodovana zaradi delovanja
ene izmed zavarovanih nevarnosti

Kaj ni zavarovano?
zemljišča, zgradbe in ostale gradbene konstrukcije, in sicer
niti tedaj, ko je na njih nameščena elektrarna
elektrarna in njeni sestavni deli, ki še niso nameščeni in
pripravljeni za uporabo
elektrarne, ki niso projektirane ali zgrajene po veljavnih
predpisih in standardih
Zavarovanje ne krije škode:
zaradi vojne in terorizma
kot posledica jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije
zaradi namerno povzročenega dejanja zavarovanca, njegovih
zastopnikov ali svojcev zavarovanca
če ne opravljate rednega vzdrževanja, revizije in periodičnih
pregledov v smislu tehničnih predpisov in navodil za
obratovanje in vzdrževanje elektrarne
če ne upoštevate pisnih navodil za obratovanje, vzdrževanje in
revizij, ki jih predpišejo proizvajalci

Ali je kritje omejeno?
posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami in
s franšizami

Ne prezrite!
poskrbite tudi sami za ustrezno varovanje vašega
premoženja in ne pozabite na preventivne ukrepe
natančno si preberite obseg kritja pri posamezni nevarnosti,
predvsem pa, kakšne so omejitve glede zavarovalne vsote,
izključitve, višina soudeležbe zavarovanca pri škodi in drugo

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v Sloveniji v kraju, navedenemu na polici.

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.
• V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa, vandalizma, udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, ki ni vaša last, takoj obvestite
policijo.
• V primeru izginitve predmeta zavarovanja nam dostavite tudi policijski zapisnik.
• Pri zavarovanju obratovalnega zastoja morate takoj po končanem popravilu z ustrezno dokumentacijo obvestiti zavarovalnico, da je elektrarna
začela z obratovanjem.

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, prične 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, prične kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja.
V primeru, da je ob sklenitvi zavarovanja že napovedana nevarnost toče, viharja, poplave, zemeljskega plazu ali obilnega sneženja, velja za te nevarnosti 120
urna karenca od dneva 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, pri 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.
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