Zavarovanje vloma in ropa
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje vloma in ropa
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 do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomski tatvini ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmeti
oprema, stroji, aparati, zaloge
denar, vrednostni papirji in druge vrednostne stvari, arhivsko
gradivo, muzejski in razstavni predmeti
dragocenosti, umetniški predmeti, podatki na pomnilnikih,
dokumenti, zbirke, poslovne knjige, modeli, kalupi
Zavarovane so samo tiste stvari, ki so navedene na polici in
pripadajo vam in osebam, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu.

Predmeti
kopenska motorna vozila, prikolice, priklopniki, polpriklopniki,
samovozni delovni stroji, vodna plovila, letala, če niso kot zaloga
v skladišču ali na popravilu
stvari, razstavljene na sejmih
oprema rudnikov pod zemljo

Če je posebej dogovorjeno, lahko zavarujete tudi:
• zaloge kopenskih motornih vozil vseh vrst, prikolic, samovoznih
delovnih strojev, traktorjev kmetijskih gospodarstev, železniških
lokomotiv in vagonov ter vseh vrst vodnih in zračnih plovil
• stvari, ki se skladiščijo na prostem (gradbeni material, železnina,
zaloga avtomobilov, kmetijski in ostali stroji ipd.)
• stvari drugih oseb prevzete v popravilo, predelavo, prodajo,
najem, hrambo in ročno zastavo ali na posodo
• opremo in zaloge v nemasivno grajenih stavbah kot npr. v
balonskih skladiščih, šotorih, rastlinjakih, plastenjakih
• stvari na razstavah
• denar, zgodovinske in umetniške predmete, stvari iz plemenitih
kovin ipd.
V omejem obsegu zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane na
zunanjih in notranjih delih zgradbe (stenah, stropih, vratih,
ključavnicah, itd.).
Nevarnosti
vlomska tatvina
rop
rop in prometna nesreča med prenosom in prevozom
Predmete zgodovinske in umetniške vrednosti v muzejih, cerkvah
in javnih knjižnicah lahko s posebnim dogovorom zavarujete tudi
za nevarnost tatvine ali poškodb, ki jih povzroče obiskovalci.
Stroški
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:
na steklih vrat, oken, izložb in na steklenih stenah
ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s kibernetskim
incidentom, kibernetskim napadom, kibernetsko grožnjo ipd.
zaradi goljufije, prevare, zatajitve, poneverbe
zaradi tatvine, razen če ni drugače dogovorjeno pri zavarovanjih v
muzejih, cerkvah in javnih knjižnicah
ki nastane ob požaru, poplavi ali drugi naravni nesreči, razen
če škoda ni v neposredni zvezi s temi dogodki
če oseba, ki prenaša ali prevaža denar ni polnoletna in za to ni
pooblaščena
ki nastane posredno ob zavarovalnem primeru (izguba zaslužka,
izgubljeni čas, prekinitev dela ipd.)
zaradi primanjkljaja, ugotovljenega ob inventurah
če so vlom ali rop storili ali pri njem sodelovali vaši svojci in osebe,
ki živijo z vami, podnajemniki, vaši delavci, varnostniki, ki varujejo
zavarovane stvari
zaradi vojne in terorizma
zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije
Stroški
za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti
za posredovanje organizacij, ki so dolžne nuditi brezplačno
pomoč skladno z njihovim namenom

Ali je kritje omejeno?
v času, ko ne obratujete, je gotovina zavarovana samo do višine
blagajniškega maksimuma, druga plačilna sredstva v tem času
niso zavarovana
posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami
stvari so zavarovane le, če je poskrbljeno za njihovo ustrezno
varovanje (stvari morajo biti v zaprtih in zaklenjenih prostorih,
gotovina shranjena v posebnih zaklenjenih hraniščih itd.)
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. Stvari med prenosom in prevozom so zavarovane na relaciji, navedeni na polici.
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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 vloma, ropa ali poskusa teh dejanj, takoj obvestite policijo.
Zavarovalnici morate dati vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.
Če izveste, kje so ukradene stvari, morate skupaj s policijo ukreniti vse potrebno, da ugotovite istovetnost teh stvari in da jih dobite čimprej nazaj.
O najdbi obvestite tudi zavarovalnico.
Pri zavarovanju gotovine in drugih plačilnih sredstev ste, ne glede na hranišče, dolžni voditi predpisane evidence plačilnega prometa (blagajniški
prejemek, izdatek in blagajniški dnevnik).
Poskrbite za ustrezno varovanje stvari in prostorov!

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 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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