Zavarovanje stekla
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje stekla
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, ki nastane pri nenadnemu in nepredvidljivemu lomu ali razbitju stekla in nekaterih drugih stvari.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmeti
vse vrste stekla
svetlobni napisi in reklame ter njihovi nestekleni deli
in okvirji kot sestavni del, prometna ogledala
neonske in ostale svetlobne cevi
plošče iz naravnega in umetnega kamna na mizah, pultih,
policah
keramična oprema kopalnic (umivalniki, školjke, pisoarji)
panoji, kulturni, zgodovinski in nagrobni spomeniki iz kamna,
betona ali kovine

Predmeti
predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih,
svetilna telesa in žarnice vseh vrst, fluorescentne cevi in
naprave za fluorescentno razsvetljavo
zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst
steklo kot delovna priprava v procesu proizvodnje
leče in steklene krogle
že razbite, poškodovane, počene stvari
stekla na kuhalnih ploščah, solarnih elektrarnah in ostala
stekla, ki so sestavni del strojnih naprav ali so po namenu
uporabe izpostavljena toplotnim učinkom

Dodatno lahko zavarujete:
• folije, napise, okrase na zavarovanih steklih
• stvari v izložbah ob razbitju zavarovanega stekla
Zavarovane so samo tiste stvari, ki so navedene na polici.
Nevarnosti
lom ali razbitje
Dodatno lahko zavarujete:
• zadimljenje zaradi požara
• poškodovanje stvari z barvo ali drugimi snovmi
Stroški
nujne začasne zasteklitve
odstranitve in ponovne nadomestitve predmeta, ki ovira
vstavljanje nove stvari (npr. zaščitna mreža)
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 škode:
zaradi prask, izjed in drugih podobnih površinskih poškodb
zaradi drsenja ali posedanja tal
zaradi premeščanja v prostore, ki niso navedeni na polici
zaradi vojne in terorizma
zaradi izginitve stvari
zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije
v vzročni zvezi s potresom
ki nastane v neposredni ali posredni povezavi s kibernetskim
incidentom, kibernetskim napadom, kibernetsko grožnjo ipd
ki nastane posredno ob zavarovalnem primeru (izgube
zaslužka, izgubljenega časa, prekinitve dela, zmanjšanja
vrednosti in podobnih izgub)
Stroški
za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti
za posredovanje organizacij, ki so dolžne nuditi brezplačno
pomoč skladno z njihovim namenom

Ali je kritje omejeno?
posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami
Ne prezrite!
Natančno si preberite obseg kritja pri posamezni zavarovani
nevarnosti, predvsem pa, kakšne so omejitve glede zavarovalne
vsote, izključitve in drugo.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v kraju, navedenem na polici.

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.
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, udarca motornega vozila, vandalizma, vloma ali ropa takoj obvestite policijo.
• 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 nadaljnjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva zapadlosti.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.
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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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