Transportno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje asistence za plovila
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 asistenčnih storitev za plovila namenjena športu in razvedrilu.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Paket Standard, ki nudi:

Zavarovanje ne krije škod ali stroškov:

vleko plovila;

dostavljenega goriva in rezervnih delov;

dostavo rezervnih delov;

potni stroški pri storitvi pregleda plinske napeljave;

dostavo goriva;

reševanja v primeru ko je nasedlo  plovilo za več kot 10
centimetrov nad gladino morja (v plovnem stanju);

pomoč pri zagonu motorja;
pomoč pri reševanju lažje nasedlega plovila;
pomoč v primeru zapletene vrvi v propeler;
prevoz zavarovancev po morju;
informacije o meteoroloških razmerah na območju plovbe.

če asistenčni center ni bil pravočasno obveščen ali če
zavarovanec ni poklical asistenčnega centra ali če je storitve
iz tega zavarovanja organiziral zavarovanec brez dovoljenja
asistenčnega centra oziroma jih je opravil izvajalec, ki ga ni
določil asistenčni center;
če zavarovanec poda lažne podatke o zavarovanju in o
okoliščinah asistenčnega primera;

Kaj lahko dodatno zavarujem?

če je škodni primer nastal zaradi sodelovanja na regatah ali
tekmovanjih ali ob uporabi plovila za pridobitne namene;

•

vleko plovila do namembnega kraja;

•

prevoz zavarovancev do namembnega kraja;

če je škodni primer nastal zaradi namernega delovanja
zavarovanca ali zaradi ponavljajočih se enakih težav z
zavarovanim plovilom v kratkem času (npr. ponovna okvara
zaradi slabega akumulatorja);

•

nastanitev v hotelu.

drugih vzrokov navedenih v splošnih zavarovalnih pogojih.

Paket Comfort, ki nudi:

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno v skladu z določbami zavarovalnih
pogojev. Omejitve se predvsem nanašajo na višino
stroškov asistenčnih storitev ter izvedbo v primeru izrednih
vremenskih razmer.
Kritje je omejeno v času od 1.oktobra do 31.marca s časom
obratovanja od 8. do 16. ure.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja za asistenčne primere, ki se zgodijo na območju teritorialnih voda Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Republike
Italije od kraja Trst do kraja Punta Sabbioni, razen na območju marin in luk.
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Kakšne so moje obveznosti?
•

Ob asistenčnem primeru poklicati asistenčni center na tel. št.: + 385 919 112 112;

•

predložiti ustrezne dokumente izvajalcu na zahtevo asistenčnega centra;

•

ravnati se  po navodilih asistenčnega centra;

•

med reševanjem asistenčnega primera asistence biti na ali ob plovilu;

•

povrniti zavarovalnici njeno škodo v zvezi z opravljeno asistenčno storitvijo z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila, če se po krivdi
zavarovanca šele po nudenju storitve ugotovi, da je dogodek izključen iz zavarovanja ali da je zavarovanec kršil določila zavarovalne pogodbe,
zaradi česar je zavarovalnici nastala škoda;

•

plačati premijo.

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 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.

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 tri leta, sme po poteku tega
časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, s tem da to pisno sporoči drugi stranki. V primeru popolne izgube
zavarovanega plovila in plačila zavarovalnine zavarovalna pogodba preneha veljati. Zavarovalna pogodba preneha s pogodbeno odtujitvijo plovila.

