Transportno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje odgovornosti lastnika čolna za škodo
povzročeno tretjim osebam
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 odgovornosti lastnika oziroma uporabnika čolna za škodo, povzročeno tretjim.

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje krije škodo, ki je posledica uveljavljanja
odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če
je pri uporabi ali posesti zavarovanega čolna prišlo do
smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja tretjih
oseb (osebna škoda). Poleg lastnika čolna je zavarovanje
razširjeno tudi na uporabnika.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

Odgovornost za škodo, povzročeno potnikom;

•

odgovornost za škodo na stvareh, povzročeno tretjim
osebam.

Kaj ni zavarovano?
Iz zavarovalnega kritja so izključeni odškodninski zahtevki:
ki po pogodbi presegajo obseg obveznosti, ki izvira iz
pravnih predpisov o odgovornosti;
osebe, ki je v času škodnega dogodka upravljala plovilo;
oseb, ki so na čolnu;
za škode zaradi vojnih dogodkov, vstaj, vojnih ugrabitev,
sabotaž, državljanskih vojn, terorističnih dejanj,
ionizirajoče radiacije ali kontaminacije z radioaktivnostjo,
radioaktivne, toksične, eksplozivne in ostale nevarne
lastnosti kateregakoli jedrskega elementa, kakršnegakoli
jedrskega, kemičnega, biološkega, bio-kemičnega ali
elektromagnetnega orožja, uporabe računalnika ali
računalniškega sistema kot sredstva za povzročitev škode;
za škode, ki bi nastale z uporabo mobiliziranega čolna.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote in limiti kritja se opredelijo v zavarovalni
pogodbi.
Kritje je omejeno v skladu z določbami zavarovalnih
pogojev. Omejitve se predvsem nanašajo na ravnanje
zavarovanca ali uporabnika čolna, režim oziroma dovoljeno
področje plovbe, obremenitve čolna, zakonske zahteve,
plovbo pod vplivoma alkohola, mamil in drugih narkotikov,
plovbo med povečano nevarnostjo kot je npr. vleka
smučarja, sodelovanje na treningih, tekmovanjih in med
časom dajanja čolna v najem.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje je veljavno na območju dovoljene plovbe plovila in teritorialnih meja plovbe, kot so navedena na polici.
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Kakšne so moje obveznosti?
•

V primeru škodnega dogodka takoj obvestiti pristojne oblasti - policijo in luško kapitanijo ter zavarovalnico in ji posredovati
vse podatke, ki so potrebni za ugotovitev odgovornosti;

•

če mi je predložen odškodninski zahtevek zaradi škode iz odgovornosti ali je proti meni vložena odškodninska tožba, ali
premoženjsko-pravni zahtevek v kazenskem postopku, moram o tem brez vsakega odlašanja obvestiti zavarovalnico in ji
dostaviti vse listine, ki vsebujejo te zahtevke, skupaj z vsemi dokumenti in podatki, potrebnimi za ugotovitev obstoja in
višine obveznosti zavarovalnice;

•

vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica;

•

obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici, zaradi česar nisem upravičen, da bi zahtevke zavrnil,
zlasti pa jih ne smem pripoznati.

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?
Zavarovalno kritje zavarovalnice 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. Kritje zavarovalnice preneha ob 24. uri tistega dne, ki je v polici naveden
kot dan izteka zavarovanja, če ni drugače dogovorjeno. Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik čolna, obveznost zavarovalnice preneha
ob 24. uri dneva, ko novi lastnik čolna sklene zavarovalno pogodbo za ta čoln, če z novo zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno.

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.

