Premoženjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje blaga v hladilnicah in zamrzovalnikih
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu. Povzetek ni prilagojen vašim individualnim
potrebam in zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred sklenitvijo zavarovanja ali po
njej). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za premoženjsko zavarovanje, v okviru katerega se zavaruje škoda zaradi uničenja ali poškodovanja zalog blaga oz. živil v
hladilnicah in zamrzovalnikih.

Kaj je zavarovano?
Spremembe hladilnih pogojev zaradi okvare na hladilni
napravi;

Kaj ni zavarovano?
Škode, ki nastanejo zaradi:

kvarnega delovanja medijev za hlajenje;

izgubljenih najemnin, prekinitev dela, zamud, zmanjšanja
vrednosti in podobnih posrednih škod;

prekinitev dobave električne energije.

terorističnih dejanj;

V hladilnicah je zavarovano tudi:

izrednih dogodkov, npr. vojne, vojni podobnih dogodkov in
sovraštev, državljanske vojne in podobnih nemirov;

požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala,
manifestacije in demonstracije;

jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivnega
onesnaženja.

vlomska tatvina.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Samo v hladilnicah:
•

poplavo;

•

izliv vode;

•

zemeljski plaz;

•

snežni plaz;

•

iztek uskladiščene tekočine;

•

potres.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila
zavarovalnin v zavarovalnem letu/obdobju (agregati
izplačil) in soudeležbe pri škodi se opredelijo v zavarovalni
pogodbi.
Izključeni predmeti, izključene nevarnosti in izključeni
stroški so opredeljeni v zavarovalni pogodbi.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja v kraju, ki je naveden v zavarovalni polici.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;

•

omogočiti pregled in revizijo rizika;

•

pravočasno plačati premijo;

•

prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva, ko zanj izvem;

•

izpolnjevati dolžnosti hladilničarja npr. voditi evidence blaga, vzdrževati hladilnične postroje, voditi knjigo inšpekcijskih pregledov in druge
navedene v zavarovalni pogodbi;

•

pri zavarovanju blaga v hladilnicah v primeru požara, eksplozije, vlomske tatvine takoj obvestiti policijo;

•

predložiti vse podatke in dokaze za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode;

•

obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega osebnega imena ali prebivališča oziroma firme ali sedeža v petnajstih dneh od dneva
spremembe.
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Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno kartico, plačilnim nalogom ali elektronskim nakazilom, nadaljnje
premije pa prek direktne obremenitve, plačilnega naloga ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalna pogodba učinkuje po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija,
oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana, če ni drugače dogovorjeno. Zavarovanje učinkuje do izteka 24. ure dneva, ki je v polici
naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, lahko pisno odpovem pogodbo 3 (tri) mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. Če je
zavarovanje sklenjeno za več kot 3 (tri) leta, lahko pisno odpovem pogodbo po poteku tega časa, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.

