Finančne izgube

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje valutnih falsifikatov
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, ki krije škodo, nastalo zaradi sprejetega ali odkupljenega ponarejenega plačilnega sredstva.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Nominalna vrednost ponarejenih:

Škode, ki nastanejo zaradi:

sprejetih domačih plačilnih sredstev (EUR gotovina);

grobih  ponaredkov;

odkupljenih ali sprejetih tujih plačilnih sredstev (tuja
gotovina);

neupoštevanja zakonov in navodil pristojnih organov;

odkupljenih ali sprejetih tujih plačilnih sredstev, ki so
umaknjena iz obtoka.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

Kritje za bankovce apoenske evrske protivrednosti 200
EUR in več mora biti posebej dogovorjeno.

grobe malomarnosti zavarovanca ali njegovega zlega
namena.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, letni agregat
izplačanih zavarovalnin se opredelijo v zavarovalni
pogodbi.

Kje je zavarovanje veljavno?
Slovenija.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Prijava okoliščin, pomembnih za zavarovanje ter ažurno obvešcanje zavarovalnice o spremembah, ki vplivajo na zavarovanje;

•

plačevanje premije v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način;

•

preprečevanje nastanka zavarovalnega primera, nadaljnje škode po nastanku škode ter obveščanje zavarovalnice in policije o nastanku
škodnega primera;

•

predložitev potrebne dokumentacije in ostalih dokazov ter zahtevkov o nastali škodi;

•

prepustitev obravnavanja odškodninskih zahtevkov in vodenja pravdnih postopkov zavarovalnici.

Kdaj in kako plačam?
Plačilo premije po izdanem računu s plačilnim nalogom.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se začne po izteku 24. ure dneva, 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. Obveznost
zavarovalnice preneha ob 24. uri tistega dne, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
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. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 leta, sme po preteku tega
časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, s tem da to pisno sporoči drugi stranki.

