Zavarovanje zalog v hladilnicah in zamrzovalnikih
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje zalog v hladilnicah in zamrzovalnikih
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 v hladilnicah in zamrzovalnikih krije uničenje in poškodbo (odtajanje, prehitro zorenje in okvaro) zalog, zaradi spremenjene temperature, ki
je posledica spremembe hladilnih pogojev.
.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmeti
Zaloge skupaj z embalažo
skladiščene v hladilnicah podjetij, katerih dejavnost je hlajenje
ali hramba zalog pri ustrezni oz. nadzorovani temperaturi
hranjenje v zmrzovalnikih, zamrzovalnih skrinjah, hladilnih
vitrinah in hladilnih komorah
Nevarnosti
okvara naprave za hlajenje ali naprave za vzdrževanje
nadzorovane atmosfere in vlaženja
škodljivo delovanje sredstev za hlajenje na uskladiščene zaloge
nenadno prenehanje dobave električne energije oz. prekinitve
električnega toka
onemogočena uporaba dogovorjene ali ustrezne temperature
oziroma vlažnosti zraka, ter uporabe nadzorovane atmosfere v
hladilnici
Krite so samo zaloge, ki so navedene na polici.
Stroški
čiščenja kraja škode in odvoza uničenih stvari do najbližjega
kraja, kjer je dovoljeno odlaganje do 3 % od zavarovalne vsote

Predmeti
zaloge izven hladilnih komor in zamrzovalnih tunelov
zaloge med prevozom, čeprav se prevažajo v sredstvih,
katerih pogoji ustrezajo značilnostim hladilnice
živila v gospodinjstvih
Zavarovanje ne krije škode, ki nastane zaradi
naravne pomanjkljivosti zalog, bolezni, plesni ipd.
temperature ali vlažnosti zraka, ki ne ustreza normativom in
predpisom za vrsto zalog, ki je v hladilnici, lastnik zalog ali
najemnik hladilnice pa je te pogoje izrecno zahteval
trajnega ali postopnega delovanja raznih vplivov, ki povzročajo
korodiranje, vlaženje in imajo za posledico poškodovanje
embalaže in uskladiščenih zalog
izsušenja in izparevanja zamrznjenih zalog
navzetja vonja od drugih vrst zalog, ki se skladiščijo skupaj
najavljenega izpada električne energije
prekinitve električnega toka zaradi neplačila dobave
terorističnega dejanja
Zavarovanje prav tako ne krije posredne škode in izgube
(odgovornosti, izgubljene najemnine, prekinitve dela, zmanjšanja
vrednosti in podobnih izgub).

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

Ne prezrite!
Vrednosti zalog lahko določite na enega izmed naslednjih
načinov:
• po tržni vrednosti, ki se jo lahko pričakuje na tržišču
• po nabavni ceni zalog, povečani za stroške uskladiščenja ter
prevoza, vendar ne več, kot znaša tržna cena
• po proizvodni ceni, ravno tako povečani za stroške
uskladiščenja ter prevoza, vendar ne več, kot znaša tržna cena
Natančno si preberite obseg kritja, predvsem pa, kakšne so
omejitve glede zavarovalne vsote, izključitve, višina soudeležbe
zavarovanca pri škodi in drugo.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari v kraju, ki je naveden v polici.

Kakšne so moje obveznosti?
• Kot upravljalec hladilnice ste dolžni voditi predpisane evidence, skrbeti za ustrezno delovanje in vzdrževanje naprav, voditi knjigo inšpekcijskih
pregledov, imeti ustrezno usposobljen kader za vzdrževanje, nadzor in popravilo, preveriti kvaliteto zalog pred uskladiščenjem, sporočiti nam
vsako poškodbo naprav, zaradi katere lahko pride do kvara zalog (prekinitev električnega toka, vode, iztek hladilnega sredstva ipd.).
• 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.
• V primeru požara, eksplozije, vandalizma ali udarca motornega vozila, ki ni vaša last, takoj obvestite policijo. O škodnem dogodku nas
obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste izvedeli zanj.
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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 dneva, ko je bila plačana premija. Če je dogovorjeno plačilo po
sklenitvi zavarovanja, začne kritje veljati z dnem začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem 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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