Kmetijska premoženjska zavarovanja
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Slovenija
Produkt: Kmetijska premoženjska zavarovanja
Ta dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je namenjen le povzetku nekaterih glavnih kritij in izključitev ter ni prilagojen
vašim individualnim potrebam ter zahtevam. Celotne informacije o zavarovalnem produktu oz. ostale pravice in obveznosti strank so
na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali
po sklenitvi zavarovanja). Svetujemo vam, da si z namenom seznanitve z zavarovalnim produktom v celoti, natančno preberete vso
omenjeno dokumentacijo.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?

Gre za premoženjsko zavarovanje, ki krije povrnitev škode v višini stroškov popravila v primeru poškodovanja ter v višini nove vrednosti v
primeru popolnega uničenja kmetijskih objektov, premičnin in zalog. Zavarovalnica v okviru zavarovanja prav tako jamči za škodo zaradi
civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka
(nesreče) in zanje zavarovanec odgovarja na podlagi zakona.

Kaj je zavarovano?
Predmeti zavarovanja:
 zgradbe kmetijskega gospodarstva (hlevi, kleti,
vinske kleti, garaže, skednji, kozolci, shrambe, silosi,
strojne lope, lope, kolarnice, rastlinjake, čebeljnake
in opuščena gospodarska poslopja, lovske in podobne
koče, v katere se spravlja seno.;
 gospodarska oprema in premičnine, last zavarovanca
in njegovih družinskih članov, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu;
 pridelki (seno, slama, koruznica, vse vrste zrnja,
industrijske rastline, sadje, vino, žganje in drugi
kmetijski pridelki);
 zaloge (umetno gnojilo, zaščitna sredstva-škropiva,
krmila, les za lastne potrebe, hlevski gnoj
Dodatni predmeti zavarovanja
 oporni in podporni zidovi, tlakovana in asfaltirana
dvorišča ter ograje ob zgradbah;
 žične mreže s stebri-žičnice v vinogradih, plantažah,
sadovnjakih, hmeljskih nasadih, ter konstrukcije za
zaščitne mreže proti toči, vključno z mrežo;
 premičnine drugih oseb prevzete v uporabo,
predelavo ipd., za katere mora obstajati dokument;
 traktorji, kosilnice, prikolice, polprikolice, razni
kombajni;
 živali;
 tuje zaloge in pridelki, ki so dani zavarovancu v
hrambo, za katere mora obstajati dokument.
Zavarovane so samo tiste zgradbe, premičnine in pridelki/
zaloge, ki so navedene v zavarovalni polici.
Z izbiro ustreznega paketa lahko svoje kmetijske objekte,
premičnine in zaloge zavarujete proti naslednjim
nevarnostim:
 požar;
 strela;
 eksplozija;
 padec zrakoplova;
 udarec zavarovančevega motornega vozila;
 manifestacija ali demonstracija;
 vihar;
 toča;
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teža snega;
žled in meteorna voda;
udarec neznanega vozila;
osebna odgovornost in odgovornost iz hišne in
zemljiške posesti;
stroški čiščenja;
stroški ponovnega projektiranja in nadzora;
strojelom vgrajenih inštalacij,
izliv vode
poplava ali talna voda;
iztek (lekaža);
zemeljski plaz in odtrganje zemljišča;
vandalizem;
svetovanje za hitrejšo odpravo škode;
vlomska tatvina in rop;
indirektni udar strele;
poškodbe na objektu ob vlomu;
samovžig zalog;

Ostale izbrane zavarovane nevarnosti, so opredeljene v
zavarovalni polici/pogojih.

Kaj ni zavarovano?
Predmeti zavarovanja
 zemljišča, netlakovana nebetonirana, neasfaltirana
dvorišča, ceste, poti, nasipi;
 obstoječe zgradbe, na katerih se izvajajo adaptacije,
dograditve, rekonstrukcije, če ta dela posledično
vplivajo na nastanek škode;
 sadno drevje, trte, vrtnine, okrasno rastlinje,
hortikulturna zasaditev;
 mreže za zaščito proti toči, ki so starejše od štirih let;
 kopenska motorna vozila, zračna in vodna plovila;
 osebni in stanovanjski predmeti;
 premičnine med prevozom in prenosom, premičnine
izven zavarovančevega posestva, premičnine na
prostem, ki niso namenjene uporabi in skladiščenju
na prostem;
 posevki, dokler niso požeti, plodovi, dokler niso
obrani, rodni in nerodni nasadi, sadno drevje ob
zgradbah

Nevarnosti
 namerno povzročene škode;
 dotrajanost;
 posredne škode (kot na primer: izguba zaslužka,
izguba zaslužka, izguba dobička, obratovalni zastoj,
ipd.);
 zahtevki invalidskega in pokojninskega sklada;
 zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zavarovalnic iz zdravstvenega
zavarovanja;
 odkup odbitne franšize v okviru odgovornostnega
zavarovanja;
 škode povzročene zaradi jedrske reakcije, jedrske
radiacije ali radioaktivne kontaminacije, hrupa,
vibracij, prahu ter škode zaradi vojnih dogodkov, vstaj
in drugih oboroženih akcij;
 škode povzročene zaradi terorizma;
 škoda, ki nastane v kakršni koli zvezi s pojavom
nalezljivih bolezni in/ali pandemije;
 ostale izključitve so opredeljene v zavarovalnih
podlagah.

Ali je kritje omejeno?
!
!
!

Posamezna nevarnost je zavarovana do zavarovalne
vsote oziroma do izbrane zavarovalne vsote prvega
rizika, ki je zavedena v zavarovalni polici;
Pri zavarovanju odgovornosti je dogovorjena franšiza
v višini 250 EUR po škodnem dogodku.
V okviru odgovornosti je omejitev izplačila
zavarovalnine na 200 EUR in sicer za primer poškodb
kot so: nateg, zvin, izpah, poka (fissura), odrgnina,
vbod, ureznina, udarnina katerega koli dela telesa,
razpočna rana in opeklina, ter se zgornja dogovorjena
franšiza ne obračuna.

Kje velja zavarovanje?


Zavarovanje velja na območju v pogodbi navedenega zavarovalna kraja.

Kakšne so moje obveznosti?
–
–
–
–
–
–
–

Prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
Omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika.
Plačati premijo.
Obvestiti zavarovalnico o spremembah okoliščin, ki vplivajo na zavarovanje (nevarnostne okoliščine, sprememba naslova stalnega
prebivališča oziroma sedeža firme, ipd.).
V primeru nastanka zavarovalnega primera, narediti vse kar je mogoče, da preprečim nadaljnje nastajanje škode.
Prijaviti zavarovalni primer zavarovalnici, v skladu z zavarovalnimi pogoji.
V primerih, ki so določeni z zavarovalnimi pogoji, takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo.

Kdaj in kako plačam?

Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanj z gotovino, plačilno ali kreditno kartico ali UPN, nadaljnje premije pa preko
direktne obremenitve.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Če ni v zavarovalni pogodbi dogovorjeno drugače, se zavarovalno kritje začne po izteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden kot
začetek zavarovanja, če je do tega dne plačan prvi obrok premije, sicer pa po izteku 24. ure tistega dne, ko je premija plačana.
Zavarovalno kritje se konča po preteku 24. ure 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 vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od
te pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.
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