Zavarovanje zalog stvari proti fizičnim poškodbam
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje zalog stvari proti fizičnim poškodbam
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 zalog stvari proti fizičnim poškodbam krije škodo, ki nastane zaradi nenadnih in nepredvidljivih fizičnih poškodb ali uničenja zalog stvari
med postopkom izdelovanja, skladiščenja ter prevoza in prenosa teh stvari.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmeti
zaloge stvari, ki so med postopkom izdelovanja, skladiščenja
ter prevoza in prenosa teh stvari

Zavarovanje ne krije škod
ki nastanejo na stvareh zaradi napak ali neuspeha pri postopku
izdelave (rezanje, brušenje, vrtanje ipd.)
ki so posledica pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v
trenutku sklenitve zavarovanja in so vam bile znane
nastalih zaradi stavk, demonstracij in manifestacij, vstaj, notranjih
nemirov
nastalih zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca
letal vseh vrst, potresa, poplave, hudournika, visoke in talne
vode, izliva vode, meteornih vod, zemeljskega plazu, utrganja
zemljišča, zemeljskega usada, snežnega plazu, izliva žareče
mase
nastalih zaradi vandalizma, izginitve zavarovane stvari
zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije in terorizma
Zavarovanje prav tako ne krije posredne škode (izguba zaslužka,
obratovalni zastoj, kazni ipd.).

Zavarovane so samo tiste stvari, ki so navedene na polici.
Le če je posebej dogovorjeno, so zavarovane:
• stvari drugih oseb, prevzete v popravilo, predelavo, obdelavo,
prodajo ipd.
• stvari iz plemenitih kovin, nepredelane plemenite kovine, drago
kamenje, biseri, redke in dragocene stvari, denar in vrednostni
papirji, umetniški predmeti, načrti, skice, modeli, kalupi,
dokumenti, rokopisi, zbirke, arhivski material, muzejski in
razstavni predmeti, starine, poslovne knjige
Nevarnosti
uničenje ali fizično poškodovanje zavarovane zaloge stvari med
postopkom izdelovanja, skladiščenja ter prevoza in prenosa
Stroški
čiščenja in odvoza, vendar največ do 3 % od zavarovalne vsote
poškodovanih stvari, in sicer tudi, če skupaj s priznano škodo
presegajo zavarovalno vsoto poškodovanih stvari
povzročeni z razumnim poskusom, da bi se odvrnila neposredna
nevarnost za nastanek zavarovalnega primera, ter s poskusom,
da bi se omejile njegove škodljive posledice

Stroški
za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti
za posredovanje organizacij, ki so dolžne nuditi brezplačno
pomoč skladno z njihovim namenom

Ali je kritje omejeno?
kritje je omejeno z zavarovalno vsoto, če ni drugače
dogovorjeno, pa tudi s franšizo
zaloge stvari morajo biti na območju obrata, kjer opravljate
dejavnost
Ne prezrite!
Natančno si preberite obseg kritja, predvsem pa, kakšne so
omejitve glede zavarovalne vsote, izključitve, višine soudeležbe
zavarovanca pri škodi in drugo.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v kraju, navedenem 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.

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.
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