Požarno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Požarno zavarovanje
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?
Požarno zavarovanje krije škodo, ki nastane pri uničenju ali poškodovanju zavarovanih stvari zaradi številnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše nepremičnine in/
ali premičnine.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmeti
nepremičnine
premičnine npr. oprema, zaloge
po posebnem dogovoru: ograje, ceste, pločniki, podzemno
omrežje izven območja zavarovanega obrata, športni tereni,
balonska skladišča, šotori, železniške proge, mostovi, umetniški
predmeti, denar, dragocene stvari, traktorji, samovozni delovni
stroji in prikolice kmetijskih gospodarstev ...
Zavarovane so samo tiste stvari, ki so navedene na polici in vam
pripadajo.

Predmeti
zemljišča, netlakovana dvorišča, jezovi in nasipi iz netrdnega
materiala, morska voda v predelavi
nasute obale, pomoli, valolomi, prepusti
nepožeti posevki, neobrani plodovi in nasadi
kopenska motorna vozila, prikolice in samovozni delovni stroji,
razen kadar so zaloga ali ko so v popravilu, vzdrževanju in hrambi
ali ko so v mirujočem stanju
plovila na vodi, letala
blago med prevozom
ribe in druge živali v vodi
stvari na sejmih
surova opeka na odprtem prostoru
oprema rudnikov pod zemljo
ceste in poti brez spodnjega ustroja

Nevarnosti
Temeljne nevarnosti
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovančevega
motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacija,
demonstracija
Dodatno lahko zavarujete še nevarnosti:
• poplave, izliva vode, zemeljskega plazu, snežnega plazu, teže
snega, zemeljskega udora, žledu, padca kamenja, udarca
motornega vozila, ki ni last zavarovanca, izteka tekočine, izliva
žareče mase, samovžiga zalog, vdora meteorne vode,
indirektnega udara strele, vandalizma, potresa
Ko nastane zavarovalni primer, krije zavarovanje, v zvezi z nastalim
zavarovalnim primerom na zavarovani stvari, tudi izginitev
zavarovanih stvari.
Stroški
čiščenja, rušenja, odvoza in demontaže in ponovne montaže
povzročeni z razumnim poskusom, da bi se odvrnila neposredna
nevarnost za nastanek zavarovalnega primera, ter s poskusom,
da bi se omejile njegove škodljive posledice

Zavarovanje ne krije:
posredne škode ali izgub zaradi nastanka zavarovalnega
primera (izgubljene najemnine, odgovornosti, prekinitev dela …),
jedrske reakcije, jedrske radiacije, radioaktivne kontaminacije
posredne škode na zalogah v hladilnicah in zamrzovalnikih
(odtajanje, prehitro zorjenje,…)
škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastanejo kot
posledica potresa, če ni zavarovana dodatna nevarnost potresa
škode zaradi vojne in terorizma
škode, ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s
kibernetskim incidentom, kibernetskim napadom, kibernetsko
grožnjo ipd.
Stroški
za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti
posredovanja organizacij, ki skladno z njihovim namenom
nudijo brezplačno pomoč

Ali je kritje omejeno?
posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami,
nekatera tudi s franšizami in z letnim agregatom za izplačilo
zavarovalnin za vse zavarovalne primere, nastale v enem
zavarovalnem letu
v primeru, da zavarovana stvar zaradi padca toče spremeni
obliko, priznamo manjvrednost poškodovane stvari
Ne prezrite!
Pri zavarovanju zgradb so zavarovani vsi deli zgradbe s temelji
in kletnimi zidovi, vgrajene instalacije in vgrajena oprema (npr.
dvigala, ogrevalni in hladilni sistemi), zunanje omrežje, ki funkcijsko
pripada zavarovanemu objektu, solastnina skupnih delov zgradbe.
Natančno si preberite obseg kritja pri posamezni nevarnosti,
predvsem pa, kakšne so omejitve glede zavarovalne vsote,
izključitve, višina soudeležbe zavarovanca pri škodi in drugo.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v kraju, navedenem na polici.
Premičnine so zavarovane tudi izven zavarovalnega kraja navedenega v polici, vendar le znotraj Slovenije in če se nahajajo v notranjosti
masivno grajene zgradbe. Če ni drugače dogovorjeno, je višina zavarovalnega kritja omejena na 10% zavarovalne vsote za posamezno
postavko zavarovanih premičnin iz police.
Če se zavarovana stvar po namenu svoje uporabe prenaša ali prevaža, o tem pri sklepanju zavarovanja obvestite zavarovalnico, da bo vaše
zavarovanje obsegalo kritje za območje celotne Slovenije.
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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.
Poskrbite, da dosledno izvajate ukrepe za preprečitev škode.
Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. Na kraju škode, do prihoda predstavnika zavarovalnice, ne
sme nihče spreminjati stanja poškodovanih ali uničenih stvari. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste izvedeli zanj.
• V primeru požara, eksplozije, vandalizma ali udarca motornega vozila, ki ni vaša last, takoj obvestite policijsko postajo.
• Poskrbite za ustrezno varovanje stvari in prostorov.
• Zavarovalnici morate dati vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

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 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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