Premoženjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje prireditev
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 zavarovanje stroškov, ki jih ima prireditelj z organizacijo in pripravo prireditve in jih ne more pokriti zaradi odpovedi prireditve
zaradi zavarovanih nevarnosti. Zavaruje se lahko tudi strošek nagrade, ki jo organizator turnirja v golfu plača igralcu, ki z enim udarcem
zadane luknjo, na katero je razpisana nagrada (Hole in One).

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Škoda, ki nastane pri organizaciji prireditve zaradi
izbranih nevarnosti:
atmosferske padavine (dež, sneg, toča, sodra);
naravne višje sile kot so potres, poplava, vihar, zemeljski
in snežni plaz;

Dobiček, četudi je vkalkuliran v stroške prireditve;
stroški sporočanja o odpovedi ali prestavitvi prireditve.
Škode, ki nastanejo zaradi:
izrednih dogodkov, npr. vojne, vojni podobnih dogodkov in
sovraštev, državljanske vojne in podobnih nemirov;

požar in eksplozija, če prizadeneta prireditveni prostor;

jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivnega
onesnaženja;

telesne poškodbe in bolezni glavnih nastopajočih oseb na
prireditvi;

terorističnih dejanj.

nezadostna količina snega in druge vremenske neprilike,
ki onemogočajo izvedbo prireditve, ki je neposredno
odvisna od vremenskih pogojev.
Škoda, ki nastane pri organizaciji golf turnirja:
če igralec z enim udarcem zadane luknjo na katero je
razpisana nagrada.

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;

•

poskrbeti, da se čimprej proda hitro pokvarljivo blago (hrano) namenjeno obiskovalcem prireditve;

•

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?
Če je do začetka prireditve vsaj 10 dni, premijo plačam v 24 urah od sklenitve zavarovanja z gotovino, plačilno kartico, plačilnim nalogom ali
elektronskim nakazilom. Če je do začetka prireditve manj kot 10 dni, vendar najmanj 5 dni, plačam premijo še isti dan, ko je sklenjeno zavarovanje.

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 premija, oziroma
po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana.  Med sklenitvijo zavarovanja  in pričetkom prireditve mora preteči vsaj deset dni, oziroma najmanj
pet dni, če je posebej dogovorjeno. Zavarovanje učinkuje do ure in dneva pričetka prireditve, oziroma eno uro kasneje, če je zavarovana nevarnost
atmosferskih padavin.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Od zavarovalne pogodbe lahko odstopim pred začetkom učinkovanja pogodbe.

