Zavarovanje hišnih ljubljenčkov
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje Naše Tačke
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?

Zavarovanje Naše Tačke je letno zavarovanje za vašega psa ali mačko in v osnovi pokriva škodo, v primeru nezgodne smrti vašega hišnega
ljubljenčka. Dodatno lahko zavarujete tudi stroške zdravljenja vašega hišnega ljubljenčka v primeru bolezni ali nezgode, odgovornost do
tretjih oseb, asistenco ter pravno zaščito.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Predmet zavarovanja so:
 Hišni ljubljenčki (psi in mačke) v starosti od tretjega
meseca do dopolnjenega 12 leta starosti, pri katerih
je minilo vsaj tri tedne od zadnjega cepljenja ter so
mikročipirani.
Osnovno kritje:
 Zavarovanje krije škodo, če hišni ljubljenček zaradi
nezgode pogine ali je zaradi posledic nezgode
evtanaziran;
 Stroški kremacije;
 Stroški pokopa.
Razširjeno kritje:
 Kritje veterinarskih stroškov zdravljenja hišnega
ljubljenčka zaradi nezgode ali bolezni;
 Kritje civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki
jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu kot
imetniku hišnega ljubljenčka;
 Asistenca v zvezi s hišnim ljubljenčkom v primeru
nezgode ali bolezni lastnika hišnega ljubljenčka
oziroma njegovih družinskih članov ter v primeru
odredbe karantene lastnika hišnega ljubljenčka;
 Pravna zaščita.









Stroški zdravljenja ali pogin hišnega ljubljenčka
zaradi potresa ali jedrske eksplozije, vojne in vojnih
dogodkov ter terorističnih dejanj;
Stroški zdravljenja ali pogin, ki so posledica poškodb
hišnega ljubljenčka, ki so obstajale pred oziroma v
času sklenitve zavarovanja;
Stroški zdravljenja ali pogin hišnega ljubljenčka zaradi
nepravilne prehrane živali;
Namerno povzročena škoda s strani zavarovanca ali
sozavarovane osebe;
Stroški zdravljenja hišnega ljubljenčka zaradi bolezni
v obdobju karence, kot je opredeljeno v veljavnih
splošnih in posebnih pogojih zavarovanja Naše tačke;
Stroški zdravljena, ki izhajajo iz rutinskih, preventivnih
in ne nujnih oblik zdravljenja;
Drugo, posebej opredeljeno v zavarovalnih pogojih.

Ali je kritje omejeno?

!
!
!

Posamezna nevarnost je zavarovana do zavarovalne vsote, ki je navedena na zavarovalni polici.
Pri škodah je dogovorjena soudeležba zavarovanca.
Zavarovalnica ne krije škode oziroma stroškov, v kolikor so v nasprotju z veljavnimi splošnimi in posebnimi pogoji zavarovanja.

Kje velja zavarovanje?


Zavarovanje pogina in stroškov zdravljenja hišnega ljubljenčka velja na območju Evrope v geografskem smislu, za zavarovanje
osebne odgovornost je zavarovalno kritje razširjeno na cel svet, za primere asistenčnih storitev velja zavarovanje na območju
Republike Slovenije.
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Kakšne so moje obveznosti?
–
–
–
–
–
–

Zavarovanec je dolžan lepo skrbeti za hišnega ljubljenčka, ga vzdrževati, hraniti in negovati.
Podajanje točnih, popolnih in resničnih podatkov ter okoliščin, ki so pomembne za sklenitev zavarovanja in oceno rizika.
Plačilo zavarovalne premije.
Obveščanje zavarovalnice o vseh spremembah osebnih podatkov in podatkov o hišnem ljubljenčku ter drugih podatkov in okoliščin,
ki so pomembne za zavarovanje.
V primeru zavarovalnega primera obvestiti veterinarja oziroma pristojni organ ter ravnati po njegovih navodilih in ukreniti vse
potrebno, da se škoda prepreči oz. zmanjša.
Prijaviti zavarovalni primer v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Kdaj in kako plačam?

Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, po računu, s plačilno ali kreditno kartico ali UPN, nadaljnje premije
pa preko direktne obremenitve oziroma skladno z dogovorom.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovanje začne veljati po izteku 24. ure dneva, ki je na zavarovalni polici naveden kot dan začetka zavarovanja, z upoštevanjem
karence. Zavarovanje velja do konca zadnjega dneva obdobja, za katerega je zavarovanje sklenjeno.

Kako lahko odstopim od pogodbe?

Pri predmetnem zavarovanju gre za enoletne zavarovalne pogodbe, kar pomeni, da zavarovanje preneha z iztekom zavarovalnega
leta. V kolikor bi želeli zavarovanje prekiniti pred potekom enoletne zavarovalne pogodbe, bi navedeno lahko storili v primeru, če bi
hišni ljubljenček poginil pred začetkom zavarovalnega kritja oziroma, če bi hišni ljubljenček poginil tekom trajanja zavarovalnega kritja
zaradi nezavarovane nevarnosti. Zavarovanje lahko pred potekom zavarovalnega leta prekinete tudi, če ste hišnega ljubljenčka odsvojili,
pred tem pa niste uveljavljali škode, nastale zaradi zavarovalnega primera. Vse omenjene prekinitve zavarovalne pogodbe je potrebno
zavarovalnici sporočiti pisno.
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