Poslovno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Paket Podjetnik
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?
Paket Podjetnik je paketno premoženjsko zavarovanje, v okviru katerega se lahko zavarujejo poslovne nepremičnine in premično premoženje vključno z zalogami.
V okviru Paket Podjetnik lahko izbirate in kombinirate med tremi različnimi obsegi kritij, in sicer osnovnim, komfortnim in ekskluzivnim kritjem. Svojo nepremičnino
lahko tako zavarujete v okviru komfortnega kritja, njeno vsebino (opremo in zaloge) pa v okviru ekskluzivnega kritja. Dodatno lahko v zavarovanje vključite tudi
zavarovanje elektronike in odgovornostno zavarovanje.

Kaj je zavarovano?
V odvisnosti od izbranega obsega kritja je lahko zavarovano:
temeljne požarne nevarnosti požara, strele, eksplozije, viharja,
toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, padca
zračnega plovila, manifestacije in demonstracije
nevarnosti izliva vode
nevarnosti loma stekla
nevarnosti vlomne tatvine
zavarovanje obratovalnega zastoja
zavarovanje blaga v zamrzovalnikih
elektronske naprave
splošna odgovornost
delodajalčeva odgovornost
dodatni stroški v zvezi s škodnim primerom
Zavarovalno vsoto in morebitno dogovorjen letni agregat škod se
določi v dogovoru med zavarovalcem in zavarovalnico.
Dodatno lahko zavarujete še:
nevarnost poplave, hudournika, visoke in talne vode
nevarnost potresa
proizvajalčevo odgovornost
kritje odgovornosti za poškodovanje stvari na katerih
zavarovanec izvaja storitev
kritje odgovornosti za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja

Ali je kritje omejeno?
omejitev kritja je navedena pri posamezni zavarovani nevarnosti
v zavarovalni polici, v zavarovalnih pogojih in klavzulah
pri nekaterih kritjih obstaja odbitna franšiza v dogovorjeni
višini, s katero je zavarovanec udeležen v vsakem škodnem
dogodku
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Kaj ni zavarovano?
škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije
škode zaradi vojne, vojne operacije, invazije, oboroženih
spopadov, vstaje, upora, nasilne revolucije, nasilnega prevzema
oblasti, razglasitve vojnega prava, zasega premoženja ter
ostalih vojni podobnih dogodkov vsake vrste in s tem povezanimi
ukrepi vojske in policije
škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastanejo kot
posledica potresa, če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana
dodatna premija za zavarovanje potresa
škode, nastale pri premeščanju ali nameščanju zavarovane
stvari v prostore, ki niso navedeni v polici
škode zaradi prask, izjed in podobnih poškodb na površini
zavarovanih stvari
škode zaradi drsenja in posedanja tal
škode v zvezi z vlomsko tatvino, če so jo storili ali pri njih
sodelovali kot sostorilci ali napeljevalci zavarovančevi svojci,
osebe, za katere je zavarovanec odgovoren, osebe, ki živijo z
zavarovancem ali so z njim v podnajemnem razmerju,
zavarovančevi delavci, ki opravljajo delo na mestu, kjer so
zavarovane stvari ali varnostniki, ki varujejo zavarovane stvari
ali objekte, v katerih se le-te nahajajo
škode nastale zaradi goljufije, prevare, zatajitve, poneverbe,
navadne tatvine, primanjkljaja, ugotovljenega ob inventurah,
četudi se primanjkljaj ugotovi ob inventuri, ki je opravljena po
nastopu zavarovalnega primera
škode zaradi vdora v računalniški sistem
škode zaradi izrednih dogodkov, ki so nastali med obratovalnim
zastojem
škode zaradi zakonskih in drugih omejitev za ponovno gradnjo
oziroma popravilo ali zaradi omejitev v proizvodnji
škode zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za pravočasno
gradnjo, popravilo ali nabavo stvari, ki jih potrebuje za obnovo
gospodarske dejavnosti
škode zaradi opravljenih sprememb in izboljšav pri obnovi
škode, ko je obratovalni zastoj v poškodovanem zavarovanem
obratu povzročil obratovalni zastoj v drugem obratu na
zavarovanem kraju, pa ni bil fizično poškodovan, razen v
primeru, da je zavarovan po teh pogojih pri isti zavarovalnici
škode zaradi posledic pri drugih pravnih osebah, s katerimi
ima oškodovani zavarovanec poslovne odnose ali sklenjeno
kooperacijsko pogodbo, tudi če imajo omenjene pravne osebe
sklenjeno zavarovanje po teh pogojih
škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je dolžan povrniti
proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno
stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi
rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari
škode zaradi delovanje jedrske energije
škode, nastale v neposredni ali posredni povezavi s
terorističnimi dejanji
druge škode, stroški in zahtevki, ki so navedeni na zavarovalni
polici, v zavarovalnih pogojih in klavzulah
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Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari v kraju, ki je naveden v polici.
V primeru razširitve ali spremembe zavarovalnega kraja mora biti v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da velja zavarovanje tudi za stvari na
razširjenem ali spremenjenem kraju.
V primeru odgovornostnih zavarovanj zavarovanje velja na geografskem območju Slovenije.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnosti.
• 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 plačevanje zavarovalne premije, skladno z dogovorom, navedenim v zavarovalni pogodbi.
• Obveznost preprečevanja zavarovalnega primera in reševanja ter upoštevanje določb o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih, skladno z določili
pogojev, klavzul ali posebnih dogovorov police.
• Obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena in priimka ali naslova v 15 dneh od dneva spremembe kot tudi v primeru odtujitve zavarovane
stvari.
• Ob nastanku zavarovalnega primera takoj storiti vse, kar je v moji moči, da omejim njegove škodljive posledice, ter se pri tem ravnati po navodilih,
ki mi jih je dala zavarovalnica ali njen predstavnik.
• Obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh po tem, ko sem za primer izvedel.
• 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 mora zavarovalec plačati ob sklenitvi pogodbe, skladno z dogovorjenim načinom plačila. Premijo je mogoče ob posebnem
dogovoru plačevati tudi polletno, četrtletno ali mesečno ali v dogovorjenih obrokih.

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. Ob nastopu
zavarovalnega primera se lahko zavarovalna pogodba prekine s strani katerekoli pogodbene stranke, in sicer v roku enega meseca, odkar je zavarovalnica
priznala ali odklonila zavarovalno kritje.
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