Zavarovanje tovora za podjetnike
po generalni polici
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje tovora za podjetnike po generalni polici
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 je primerno za manjša podjetja, ki velikokrat, celo dnevno, prevažajo lastno blago (tovor) iz osnovne delavnosti z lastnim prevoznim sredstvom v
cestnem prometu. Zavarovanje velja za celotno obdobje zavarovanja, za neomejeno število voženj.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavarovanje krije škodo oziroma izgubo na zavarovanem tovoru
ter ustrezne stroške, ki izvirajo iz nevarnosti v okviru izbranega
obsega kritja po polici.
Ožje kritje – osnovno kritje:
potres
poplava
vihar
toča
strela in eksplozija
zemeljski plaz
vulkanska erupcija
prometna nesreča
neizročitev, tatvina tovora
izguba ali poškodba zavarovanega tovora kot posledico
njegovega padca pri natovarjanju oziroma raztovarjanju z vozila
dejanje generalne havarije, baraterije
odplavljanja celih kolijev s krova ladje
izgube celih kolijev pri nakladanju, prekladanju in razkladanju
pošiljk na prevozih v obalni plovbi in po celinskih vodah

Krite niso škode in stroški, ki so posledica:
običajnega loma, kala, razsipanja, izteka, običajne izgube na
teži ali prostornini tovora
skritih napak na tovoru
delovanja kemičnega, biološkega, bio-kemičnega, elektromagnetnega orožja in kibernetičnega napada,
zamude pri izročitvi tovora
naklepa ali hude malomarnosti zavarovalca, zavarovanca ali
njunih predstavnikov
nepravilnega ali nezadostnega pakiranja, nepravilnega nakladanja
nepravilne ali nezadostne označbe tovora glede na njegove
specifične lastnosti
izbire neprimernega prevoznega sredstva
nevarnosti, povezanih s prevozom z odprtimi kopenskimi
prevoznimi sredstvi
opustitve posebnih navodil prevozniku glede hitrosti in varnosti
prevoza
nepravilne ali netočne deklaracije tovora
nepravočasne predaje tovora prevozniku
kršitve nacionalnih in mednarodnih predpisov o trgovanju
škode zaradi vojne, državljanske vojne, revolucije, vstaje
delovanja stavkajočih, izključenih delavcev
naravnih lastnosti tovora
delovanje jedrske energije
teroristična dejanja
druge škode, stroški in zahtevki, ki so navedeni na zavarovalni
polici, v zavarovalnih pogojih in klavzulah

Širše kritje – vsi riziki:
zavarovane so vse nevarnosti fizične izgube ali poškodbe
zavarovanega tovora

Ali je kritje omejeno?
omejitev kritja je navedena pri posamezni zavarovani
nevarnosti v zavarovalnih pogojih in klavzulah
kritje je omejeno na zavarovanje tovora v lasti zavarovanca
(podjetja), ki prevaža z lastnim prevoznim sredstvom (lahko
tudi leasing)

Kje velja zavarovanje?
Zavarovane so samo v polici navedene stvari, to je tovor v času prevoza na zavarovani relaciji oz. kot definirano v zavarovalni polici.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, 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 zavarovalni primer in reševati ter upoštevati določbe o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih, skladno z določili pogojev, klavzul ali
posebnih dogovorov police.
• Obvestiti zavarovalnico o spremembi firme, sedeža, poslovnega naslova v 15 dneh od dneva spremembe.
• Ob nastanku zavarovalnega primera takoj storiti vse, kar je mogoče, za omejitev škodljivih posledic, ter se pri tem ravnati po navodili zavarovalnice
ali njenega predstavnika.
• Obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh po tem, ko izvem za zavarovalni primer.
• Sodelovanje 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 obročno.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovalno kritje prične z neposrednim nakladanjem tovora na prevozno sredstvo odpremni kraj, traja ves čas prevoza, konča pa se z razložitvijo
tovora neposredno s prevoznega sredstva namembni kraj oz. kot dogovorjeno v zavarovalni polici.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje je običajno sklenjeno za obdobje trajanje posamičnega prevoza tovora (individualna zavarovalna polica). V primeru sklenitve generalne
zavarovalne police se zavarovanje lahko sklepa za obdobje enega leta ali pa nedoločen čas. V primeru sklenitve zavarovanja za nedoločen čas se zavarovanje lahko odpove pisno najmanj tri mesece pred potekom tekočega zavarovalnega leta. Zavarovanja sklenjena za več kot tri leta se lahko odpove
pisno po poteku treh let s šestmesečnim odpovednim rokom. V primeru predčasne odpovedi zavarovalne pogodbe ima zavarovalnica pravico terjati
vračilo prejetih popustov in ugodnosti, vezanih na trajanje zavarovanja.
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