AK-DO 02/16
Posebni pogoji za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v vozilu
veljajo od 02.11.2016
I.

UVODNE DOLOČBE

1.

člen – UPORABA POGOJEV

(1)

Za to zavarovanje se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni Splošni pogoji za
zavarovanje avtomobilskega kaska, razen v delu, ki je s temi pogoji
drugače urejen.
To zavarovanje se lahko sklene samo skupaj z zavarovanjem enega ali več
paketov avtomobilskega kaska oziroma z zavarovanjem ene ali več
kombinacij delnega kasko zavarovanja za tisto vrsto vozila, s katerim se
stvari iz 2. člena teh posebnih pogojev prevažajo.

(2)

2.

člen – PREDMET ZAVAROVANJA

(1)

Če je posebej dogovorjeno, so predmet zavarovanja po teh pogojih
naslednje stvari:
1)
orodje, priključne naprave, pribor, reklamni napisi v vozilu ali na
njem, okrasni deli in naprave, namenjene vozilu, ki so vgrajene,
pritrjene oziroma dodatno postavljene v vozilo;
2)
dodatna oprema, namenjena vozilu, pri čemer ne gre za predmete
zavarovanja iz 1) tč. (3) odst. 1. člena Splošnih pogojev za
zavarovanje avtomobilskega kaska, razen dodatna oprema,
dogovorjena v okviru kritij zavarovanja delnih kasko kombinacij;
3)
avdio in video naprave, ki jih proizvajalec vozila v le-ta ne vgrajuje
standardno, klimatska naprava in sistemi oziroma naprave za
prostoročno telefoniranje, in so konstrukcijsko namenjeni za
uporabo v vozilu in zunaj njega. Antena in zvočniki se štejejo za
sestavni del vseh avdio in video naprav v vozilu;
4)
prtljaga v osebnih vozilih, tovornjakih, avtobusih, specialnih vozilih
in stanovanjskih prikolicah.
Prtljago po teh pogojih predstavljajo naslednje stvari:
stvari osebne porabe, ki jih zavarovanec, voznik ali potniki
običajno nosijo s seboj glede na čas, namen in trajanje
potovanja, vključno z njihovo obleko, nakitom in predmeti iz
dragih kovin;
običajna oprema za vikend, taborjenje, amaterski
fotoaparat s priborom, baterijski radio in CD predvajalnik,
daljnogled in športni rekviziti.
Za prtljago se ne štejejo listine katerekoli vrste, prav tako pa tudi ne
orodje, pribor ter material, ki je običajno namenjen za opravljanje
poklicne dejavnosti;
5)
zbirke vzorcev trgovskega blaga v osebnih vozilih;
6)
orodje in pribor zavarovanca, ki je namenjen za opravljanje njegove
poklicne dejavnosti in ki se prevaža v osebnih in večnamenskih
vozilih;
7)
prenosna tehnična sredstva zavarovanca, ki so namenjena
zavarovancu za opravljanje njegove poklicne dejavnosti;
Stvari so zavarovane, dokler so v vozilu ali so pritrjene na vozilo.

(2)

3.

člen – ZAVAROVANE NEVARNOSTI

Po tem zavarovanju je v skladu z definicijami iz 2. člena Splošnih pogojev za
zavarovanje avtomobilskega kaska krita škoda, ki nastane zaradi ene od
zavarovanih nevarnosti avtomobilskega kaska, razen v delu, ki je s temi
posebnimi pogoji ali s posebnimi pogoji za zavarovanje posameznih vrst vozil,
drugače urejen.

4.
(1)

5.

člen - OMEJITVE ZAVAROVALNEGA KRITJA

(1)

Prtljaga, orodje in pribor, ki je namenjen za opravljanje poklicne
dejavnosti ter prenosna tehnična sredstva so zavarovana le, če se
prevažajo z lastnikom ali delavcem lastnika stvari.
Pri zavarovancu, ki se ukvarja z javnim prevozom potnikov z avtobusi in
osebnimi
vozili,
so krite tudi škode, ki so nastale zaradi zamenjave ali izginitve prtljage ob
izdaji ali njenemu prejemu, vendar največ do 300,00 EUR po posameznem
sedežu vozila.
Prtljaga je zavarovana le do skupne vrednosti največ 1.500.00 EUR po
vozilu.
Nakit in predmeti iz dragih kovin so znotraj skupne vrednosti za
zavarovanje prtljage, kot prtljaga zavarovani največ do 190,00 EUR po
kosu.
Če ni drugače dogovorjeno, je dodatna oprema, ki je opredeljena v 2)
točki (1) odstavka 2. člena teh pogojev, pri tovornih vozilih zavarovana do
skupne vrednosti maksimalno 5.000 EUR.

(2)

(3)
(4)

(5)

6.

člen – OSTALE DOLOČBE

(1)

Prtljaga se zavaruje kot skup stvari po posameznem vozilu ali po
posameznem sedežu v vozilu.
Zbirke vzorcev trgovskega blaga morajo biti v polici navedene in označene
glede na vrsto blaga (zbirka spominkov, zbirka manufakturnega blaga,
elektro-tehničnega ali drugega blaga, itd.).
Orodje in pribor za opravljanje poklicne dejavnosti zavarovanca mora biti
v polici označeno glede na njegovo sestavo in poklicno dejavnost, za
katero se uporablja.
Prenosna tehnična sredstva morajo biti v polici označena glede na vrsto in
njihovo sestavo.

(2)

(3)

(4)

1

člen – RAZŠIRITVE ZAVAROVALNEGA KRITJA
Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna zavarovalna premija, je s
tem zavarovanjem, skladno z definicijami iz 2. člena Splošnih pogojev za
zavarovanje avtomobilskega kaska, krita tudi škoda, ki v zvezi s
predmetom zavarovanja nastane zaradi:
• kraje vozila,
• kraje stvari iz zaklenjenega vozila ali iz vozila v zaklenjeni garaži.

