Podjetniško premoženjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Slovenija
Produkt: PPZ
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 objektov, opreme in zalog
ter v višini nove vrednosti prej naštetih stvari, v primeru popolnega uničenja.
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.
V okviru zavarovanja je možno zavarovati tudi obratovalni zastoj zaradi, v primeru požara na objektu, opremi ali zalogah.

Kaj je zavarovano?
Predmeti zavarovanja:
 poslovne zgradbe, skladiščne zgradbe, delavniške
zgradbe, dodatni objekti, oporni in podporni zidovi
na območju obrata, investicijska vlaganja v zgradbe,
dvoriščne ograje;
 oprema last zavarovanca zavadena v poslovnih
knjigah ali navedena na seznamu;
 zaloge.
Dodatni predmeti zavarovanja
 oprema drugih oseb, prevzeta v uporabo, predelavo,
obdelavo, popravilo, najem, hrambo, za katero mora
obstajati dokument;
 osebna garderoba zaposlenih;
 tuje zaloge dane zavarovancu v uporabo, predelavo,
obdelavo, popravilo, najem, hrambo, prodajo,
komisijsko in konsignacijsko prodajo za katere mora
obstajati dokument.
Zavarovane so samo tiste zgradbe, oprema in zaloge, ki so
navedene v zavarovalni polici.
Z izbiro ustreznega paketa lahko svoje objekte,
premičnine in zaloge zavarujete proti naslednjim
nevarnostim:
 požar;
 strela;
 eksplozija;
 padec zrakoplova;
 udarec zavarovančevega motornega vozila;
 manifestacija ali demonstracija;
 vihar;
 toča;
 svetovanje za hitrejšo odpravo škode;
 razbitje stekla;
 poškobe na zgradbi ob vlomu;
 stroški čiščenja;
 ponovni stroški projektiranja in nadzora;
 udarec neznanega vozila;
 zmrzal;
 teža snega;
 žled;
 meteorne vode;

indirektne udar strele;
izliv vode;
zemeljski plaz ali utrganje zemljišča;
snežni plaz;
iztek (lekaža);
vlomska tatvina in rop;
samovžig zalog;
počenje ali razbitje WC školjk, pisoarjev, umivalnikov,
napisnih tabel in napisov na steklu;
 razbitje stekla v hladilnih vitrinah in zamrzovalnikih;
 škoda na dvoriščni ograji zaradi udarca neznanega
motornega vozila;
 vandalizem na zgradbi;
Kritje se lahko razširi še na:
 odgovornost iz dejavnosti;
 odgovornost za izdelke (proizvajalčeva odgovornost)
 obratovalni zastoj zaradi požara.
Ostale izbrane zavarovane nevarnosti, so opredeljene v
zavarovalni polici.









Kaj ni zavarovano?
Predmeti zavarovanja
 zemljišča, netlakovana dvorišča, ceste, poti, jezovi,
nasipi, hortikulturna zasaditev;
 kopenska motorna vozila, prikolice, samovozni
delovni stroji, zračna in vodna plovila, osebni in
stanovanjski predmeti, ki služijo za opremo stanovanj,
živali;
 zaloge motornih vozil in zaloge na prostem v kolikor
ni drugače dogovorjeno;
 in ostali predmeti opredeljeni v zavarovalnih
podlagah
Nevarnosti
 namerno povzročene škode;
 dotrajanost;
 posredne škode (kot na primer: izguba zaslužka,
izguba zaslužka, izguba dobička, obratovalni zastoj,
ipd.);
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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 indirektnega udara strele, je kritje
podano samo v primeru, če ima oprema intalirano
prenapetostno zaščito, prav tako je dogovorjena
franšiza v višini 10% od izračunane zavarovalnine,
vendar ne manj kto 83 EUR in ne več kot 6.652 EUR.
Zavarovanje ne krije obratovalnega zastoja, ki traja tri
dni ali manj. Za zavarovanje je dogovorjena franšiza v
višini 10% od zneska zavarovalnine.
Pri zavarovanju nevarnosti vandalizma je dogovorjena
franšiza v višini 125 EUR po škodnem dogodku.
Pri zavarovanju odgovornosti je dogovorjena franšiza
v višini 250 EUR od odškodnine.
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, po računu ali UPN obrazcu, nadaljnje
premije pa preko direktne obremenitve oziroma po računu.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

V primeru plačila prvega obroka oziroma celotne premije, kritje začne veljati po izteku 24. ure dneva, ki je v zavarovalni polici označen
kot datum začetka zavarovanja in velja do konca zadnjega dneva obdobja, za katerega je zavarovanje sklenjeno.

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 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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