Kmetijsko zavarovanje

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje posevkov in plodov
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem 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 posevkov in plodov z namenom pridelave hrane in krme. Predmet zavarovanja so žitarice, trajni nasadi kot so
sadovnjaki, vinogradi in hmeljišča, krmne rastline, industrijske rastline, vrtnine in druge gospodarske kulture.

Kaj je zavarovano?
Zavarovan je pridelek posevkov oz. nasadov (zrno
pri žitaricah, plodovi pri sadju, gomolji in koreni pri
gomoljnicah oz. korenčnicah …);

Kaj ni zavarovano?
Škode, ki nastanejo:
zaradi rastlinskih bolezni;
zaradi rastlinskih škodljivcev;

pridelki so zavarovani za uničenje ali poškodovanje
zaradi naravnih vremenskih nesreč kot so toča, požar ali
strela.

pred sklenitvijo zavarovanja;
v karenčni dobi;
zaradi elementarnih nesreč, ki niso opredeljene v pogojih.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Dodatno je možno zavarovati pridelke za:
•

Škodo zaradi spomladanske pozebe;

•

škodo zaradi viharja;

•

škodo zaradi suše;

•

škodo zaradi toplotnega udara;

•

škodo zaradi poplave za izgubo pridelka;

•

dogovorjene stroške ponovne setve zaradi poplave.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno z dogovorjeno zavarovalno vsoto
(vrednostjo pridelka).
z dogovorjeno soudeležbo zavarovanca pri škodi (odbitno
franšizo).

Kje je zavarovanje veljavno?
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;

•

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.

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.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Veljati začne ob 24. uri dne, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja, če ni drugače dogovorjeno (karenca). Če ni drugače dogovorjeno,
karenčna doba začne teči, ko je premija plačana ali ko je plačan del premije. Jamčenje zavarovalnice za škode prične ob 24. uri 5. dne (karenca),
jamčenje pri spomladanski pozebi prične s 15. 3., obenem pa morajo rastline doseči razvojno fazo, opredeljeno v pogojih, jamčenje za poplavo
prične ob 24. uri 14. dne (karenca). Obveznost zavarovalnice preneha, ko je pridelek pospravljen oz. preneha najkasneje po izteku 24. ure tistega
dne, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je sklenjeno zavarovanje na potek ima vsaka od stranka pravico zavarovanje odpovedati z odpovednim rokom 30 dni, s tem da to pisno
sporoči drugi stranki. Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih
strank ne odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta.

