Transportno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Kasko zavarovanje zrakoplovov
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam
ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, 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, v okviru katerega se zavaruje trup zrakoplova z motorji, propelerji, standardnimi instrumenti in opremo, ter
vsemi deli, potrebnimi za letenje.

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje krije škodo zaradi fizične izgube ali
poškodbo zrakoplova, ki je nastala kot posledica
škodnega dogodka.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

•

Predmet zavarovanja je lahko tudi oprema, ki je
pritrjena na zrakoplovu, a ni potrebna za letenje (npr.
oprema za aerofotogrametrijo, vleko reklamnih napisov,
aviotretiranje...);
škodo na zrakoplovu, nastalo med prevozom s prevoznim
sredstvom po zemlji in sicer proti nevarnostim prometne
nesreče, elementarnih nesreč, požara, eksplozije ter
tatvine.

Kaj ni zavarovano?
Zavestno ravnanje proti veljavnim predpisom, navodilom
proizvajalca zrakoplova in pogojem zavarovanja;
škode zaradi vojnih dogodkov;
terorističnih dejanj,
radioaktivnostjo;

radiacije

ali

kontaminacije

z

običajne fizične obrabe zrakoplova in njegovih sestavnih
delov, delov motorja ali dodatne opreme;
katerekoli izgube dohodka, pogodbenih penalov in/ali
kazni;
zaradi uporabe zrakoplova izven geografskih območij
kritja, kot je to navedeno v polici.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, letni agregati in
soudeležbe se opredelijo v zavarovalni pogodbi.
Kritje je omejeno z definicijami zavarovanih nevarnosti.
Zavarovanec je pri vsakem škodnem dogodku soudeležen
z odbitno franšizo, ki je navedena v polici.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje krije škode, nastale v območju teritorialnih meja letenja, kot so navedena na polici.
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Kakšne so moje obveznosti?
•

Pred sklenitvijo zavarovanja obvestim zavarovalnico o vseh okoliščinah, za katere vem ali bi moral vedeti, te okoliščine pa bistveno vplivajo na
oceno rizika;

•

ob sklenitvi zavarovanja oziroma zapadlosti plačam zavarovalno premijo;

•

med trajanjem zavarovanja ravnam z zrakoplovom kot dober gospodar;

•

izvedem vse pravne in druge ukrepe za zavarovanje vseh pravic proti osebam, odgovornim za škode, in na zahtevo zavarovalnice priskrbim
podatke in dokumente, ki so potrebni za ugotovitev vrste, vzroka, obsega in višine škode, posebno pa izjavo o odstopu pravic (cesijo) proti
osebam, odgovornim za škodo. V nasprotnem primeru lahko zavarovalnica zmanjša zavarovalnino za dokazano utrpelo škodo, kot posledico
opustitve zavarovančevih dolžnosti;

•

ob škodnem dogodku takoj, ko je mogoče, pisno obvestim zavarovalnico in ji omogočim ogled poškodovanega zrakoplova, še preden se prične
z demontažo ali popravili, razen, če je to potrebno zaradi varnosti, ali za preprečevanje nadaljnje škode, ali zaradi izpolnitve navodil, ki jih izda
pristojni organ;

•

da se o odpravi nastale škode posvetujem z zavarovalnico in upoštevam njena navodila;

•

da ob škodnem dogodku pridobim zapisnik o opravljenem preizkusu alkoholiziranosti oziroma o prisotnosti psihoaktivnih snovi v organizmu
upravljalca zrakoplova.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali preko UPN obrazca. Nadaljnje premije pa preko
direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno kritje zavarovalnice se prične ob 00. uri tistega dne, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana premija
ali prvi obrok, sicer pa ob 24. uri tistega dne, ko je premija ali prvi obrok plačan, če ni drugače dogovorjeno. Kritje zavarovalnice preneha ob 24. uri
tistega dne, ki je v polici naveden kot dan izteka zavarovanja, če ni drugače dogovorjeno. V primeru popolne izgube zavarovanega zrakoplova in
izplačila zavarovalnine zavarovalna pogodba preneha veljati.

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. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 (tri) leta, lahko pisno odpovem pogodbo po
poteku tega obdobja, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.

