Kmetijsko zavarovanje

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje živali
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 ali po sklenitvi zavarovanja
Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za zavarovanje, s katerim se zavarujejo gospodarske živali. Predmet zavarovanja so kopitarji, govedo, prašiči, drobnica in
druge gospodarske živali (perutnina, ribe, ...).

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavarovane so gospodarske živali za primer:

Škode, ki nastanejo zaradi:

pogina;

vzroka, ki je obstajal že pred sklenitvijo zavarovanja;

usmrtitve ali zakola živali v sili;

vzroka, ki je nastal v karenčni dobi;

usmrtitve ali zakola živali iz ekonomskih razlogov zaradi
bolezni ali nezgode.

obolenj ali napak, ki so navedeni v pogojih;
nepravočasnega zdravljenja živali;
izginitve ali kraje živali;

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

Povrnitev dogovorjenega dela stroškov zdravljenja, ki
nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode;

•

pogin plodu;

•

izpad proizvodnje mleka;

•

odgovornost lastnika živali;

•

izgubo plemenske sposobnosti živali;

•

izgubo namenske sposobnosti živali.

prevoza, nakladanja ali razkladanja živali;
nezadostnega ali nepravilnega krmljenja živali.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno v primeru:
kritja stroškov zdravljenja;
odgovornosti lastnika živali;
trajanja jamstva glede na starost živali;
drugih omejitev navedenih v pogojih.

Kje je zavarovanje veljavno?
Če ni drugače dogovorjeno, zavarovanje velja na območju Republike Slovenije.

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;

•

v primeru vloma ali ropa oziroma poskusa teh dejanj, požara, eksplozije, objestnih dejanj tretjih oseb, namernih dejanj ali namerne opustitve
dolžnega ravnanja mojih delavcev moram takoj obvestiti policijo;

•

predložiti zavarovalnici vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;

•

obveznost preprečevanja zavarovalnega primera in reševanja ter upoštevanje določb o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih;

•

obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena ali prebivališča.
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Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali prek obrazca UPN, nadaljnje premije pa prek
direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Če ni drugače dogovorjeno, jamčenje zavarovalnice za škode zaradi nezgode začne ob 24. uri 3. dne (karenca), za škode zaradi bolezni pa
ob 24. uri 14. dne od tistega dne (karenca), ko je premija plačana. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure tistega dne, ki je v polici
naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja ali je zavarovanje sklenjeno brez poteka (permanentna polica), lahko pisno odpovem pogodbo
3 (tri) mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta.

