Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara
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 krije škodo zaradi obratovalnega zastoja, ki nastane kot posledica uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki jo povzroči ena izmed zavarovanih
nevarnosti požarnega zavarovanja. Škodo predstavlja izgubljeni prispevek za kritje ali stalni stroški in dobiček iz poslovanja, ki jih zavarovanec zaradi obratovalnega
zastoja ni mogel pokriti in sicer za čas trajanja obratovalnega zastoja, največ pa do dogovorjene dobe jamstva.

Kaj je zavarovano?
Predmet zavarovanja
1. izgubljeni prispevek za kritje (razlika med poslovnimi prihodki in
variabilnimi poslovnimi stroški)
ALI
2. stalni stroški, navedeni na polici ter dobiček iz poslovanja
Nevarnosti
Zavarovanje obratovalnega zastoja, ki je posledica sledečih
temeljnih požarnih nevarnosti:
• požara, strele, eksplozije, viharja, toče
• udarca zavarovančevega motornega vozila, padca
zračnega plovila, manifestacije, demonstracije
Dodatno lahko zavarujete obratovalni zastoj zaradi:
• poplave, izliva vode, zemeljskega ali snežnega plazu,
teže snega,
• izteka (lekaže), pirolize, izliva žareče mase
• vdora meteorne vode, žleda, padca kamenja, usada,
posrednega udara strele, vandalizma, udarca motornega
vozila, ki ni last zavarovanca, in potresa.

Kaj ni zavarovano?

davki in druge dajatve
dobiček in stroški, ki niso povezani z zavarovano dejavnostjo
stroški surovin, blaga, pomožnega in drugega materiala, ki ni
namenjen vzdrževanju obrata
škoda, povečana zaradi izgube trga, naročil, licenc in drugih
pravic, izginitve ali uničenja denarja, vrednostnih papirjev,
poslovnih knjig, načrtov, dokumentov, pomnilnikov podatkov
škoda zaradi izrednih dogodkov, nastalih med obratovalnim
zastojem, ki niso povezani s škodnim dogodkom, vendar
zastoj podaljšajo
škoda, ki je posledica jedrske reakcije, jedrske radiacije in
radioaktivne kontaminacije, kibernetskega incidenta, vojne in
terorizma

Ali je kritje omejeno?
kritje je omejeno z jamstveno vsoto in dobo jamstva
franšiza znaša 10 % od zneska zavarovalnine
obveznost zavarovalnice ni podana, če traja obratovalni
zastoj 3 delovne dni ali manj
škoda iz zavarovanja obratovalnega zastoja je krita samo
takrat, ko obstaja kritje materialne škode na podlagi
požarnega zavarovanja

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v kraju, navedenem na polici in je vezano na kraj zavarovanja, določen s požarnim zavarovanjem.

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 izvajanje zavarovanja. Premijo plačujte v
celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
• Poskrbite za ustrezno varovanje stvari in prostorov ter dosledno izvajanje zakonskih, normiranih in z zavarovalno pogodbo dogovorjenih
ukrepov za preprečitev nastanka zavarovalnega primera.
• O nastanku škode obvestite zavarovalnico (v določenih primerih pa tudi policijo) in storite vse, da se prepreči nastajanje nadaljnje škode.
• Vodite poslovne knjige v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi tako, da je omogočena podaja analize prihodkov in stroškov. Poslovne
knjige ste dolžni varno shranjevati za pretekla 3 leta in tekoče poslovno leto.
Ne prezrite!
To zavarovanje je možno skleniti le, če imate pri naši zavarovalnici veljavno požarno zavarovanje.
Natančno si preberite tudi obseg kritja, kakšne so izključitve in drugo.

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 naslednjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva zapadlosti.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj preneha 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.
Ne glede na navedeno velja kritje samo takrat, ko obstaja kritje na podlagi požarnega 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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