Zavarovanje elektronskih naprav
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje elektronskih naprav in aparatov
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 elektronskih naprav in aparatov je premoženjsko zavarovanje. Predmet zavarovanja so stvari navedene v zavarovalni polici, če so pripravljene
na obratovanje. Zavarovanje se lahko sklene za: računalnike, ki zajemajo elektronske računalnike, komunikacijsko opremo in podobne naprave s pripadajočo
opremo, naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS), bankomate, instalacije ter procesne računalnike za vodenje tehnoloških procesov, elektronske naprave
za fotostavke in tiskanje ter elektromehanske naprave in aparate, ki zajemajo npr. medicinsko tehnične naprave in aparate, rentgenske aparate, aparate za
proizvodnjo zvoka in slike, aparate za merjenje in regulacijo in v njih vgrajene nosilce podatkov (za katere proizvajalec ne predvideva zamenjevanja pri uporabi).
Zavarovanja ni mogoče skleniti za: žarnice, varovalke, tiskalne glave, bralne in zapisovalne glave, filtre, jermene, bobne, trakove in razne dele, ki se večkrat
menjajo; sredstva za vzdrževanje, čiščenje in hlajenje; filme, tiskarske mreže, tekstilne in umetne obloge, obloge valjev, modele ipd.; pogonska sredstva,
pomožni in potrošni material, orodja in dele vseh vrst, ki se obrabljajo.

Kaj je zavarovano?
zavarovanje v obsegu, ki je določen s temi pogoji, krije vsako
nenadno in nepričakovano uničenje ali poškodovanje zavarovane
stvari, razen škod, nastalih zaradi vzrokov, navedenih v
zavarovalnih pogojih, polici in klavzulah kot izključitve kritja
zavarovalna vrednost stvari je nabavna cena nove stvari,
povečana za stroške montaže in zmanjšana za znesek izgubljene
vrednosti zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične
zastarelosti (amortizacija) – dejanska vrednost. Če je to posebej
dogovorjeno, je lahko zavarovalna vrednost stvari nabavna cena
nove stvari, povečana za stroške montaže – nova vrednost
zavarovalno vsoto in morebitno dogovorjen letni agregat škod
se določi v dogovoru med zavarovalcem in zavarovalnico

Ali je kritje omejeno?
omejitve zavarovalnega kritja so navedene na zavarovalni polici,
v zavarovalnih pogojih in klavzulah
odbitna franšiza v dogovorjeni višini, s katero je zavarovanec
udeležen v vsakem škodnem dogodku

Kaj ni zavarovano?
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
delovanje jedrske energije
teroristična dejanja
posredne škode ali izgub zaradi nastanka zavarovalnega primera
škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je dolžan povrniti
proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno
stroški za odstranitev same napake, ki je povzročila uničenje
ali poškodovanje zavarovane stvari
stroški demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi
rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari
druge škode, stroški in zahtevki, ki so navedeni na zavarovalni
polici, v zavarovalnih pogojih in klavzulah

Kje velja zavarovanje?
Zavarovane so samo v polici navedene stvari, ki so na območju kraja zavarovanja v času, ko so pripravljene za obratovanje, ko obratujejo, ko
jih demontirajo in montirajo zaradi popravila (remonta) ter v času popravila v zavarovančevi delavnici v kraju zavarovanja, ko jih prevažajo zaradi
čiščenja, popravila ali premestitve na drugo mesto, vendar največ 100 km iz območja kraja zavarovanja.
Če je posebej dogovorjeno, so stvari zavarovane tudi v času, ko so dane v zakup ali na posodo, če obratujejo v pogojih in z namenom, za
katerega so projektirane in izdelane.
Zavarovanje ne velja za čas, dokler je zavarovana stvar na sejmu ali razstavi in na prevozu zunaj območja kraja zavarovanja oziroma na prevozu
dlje kot 100 km iz območja kraja zavarovanja.
Stvari so zavarovane tudi, kadar se vse premestijo v kak drug kraj, vendar le na območju Republike Slovenije. V tem primeru je potrebno
zavarovalnico predhodno pisno obvestiti o spremembi kraja zavarovanja.
Če se zavarovana stvar po naravi njene uporabe premešča iz kraja v kraj, mora biti to v polici posebej navedeno in plačana dodatna premija.
Zavarovanje je omejeno na območje Republike Slovenije, če ni drugače dogovorjeno.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijaviti okoliščine, 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 nastanek zavarovalnega primera ter upoštevati določbe o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih, skladno z določili pogojev,
klavzul ali posebnih dogovorov police.
• Obvestiti zavarovalnico o spremembi imena pravne osebe ali naslova sedeža, v 15 dneh od dneva spremembe.
• Ob nastanku zavarovalnega primera takoj storiti vse, da se omeji njegove škodljive posledice, ter pri tem ravnati po navodilih zavarovalnice.
• Nemudoma obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera, najkasneje pa v treh dneh po tem, ko zavarovanec izve za njegov nastanek.
• Sodelovati z zavarovalnico pri reševanju zahtevkov in na dodatne poizvedbe v celoti pravočasno odgovoriti.
• Obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici.
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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.

2/2

IPID-ELEKTRONIKA I Verzija 1.0 velja od 01/20

