Garancijsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Garancijsko zavarovanje
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Garancijsko zavarovanje krije škodo zaradi stvarne napake izdelka, ki ima za posledico njegovo uničenje ali poškodovanje v garancijski dobi.

Kaj je zavarovano?

X

Predmeti
stroji, aparati, električna oprema, instalacije in kovinske
konstrukcije neserijske izdelave
Zavarovane so samo tiste stvari, ki so navedene na polici.
Le če je posebej dogovorjeno, so zavarovani:
- deli strojev, ki se uporabljajo za lomljenje, drobljenje in oblikovanje
(svedri, noži, brusi …)
- deli strojev, ki se večkrat zamenjujejo (sita, krtačke, tesnila, ﬁltri ...)
- temelji, postavki in ležišča, če niso zajeti v vrednosti zavarovanih
stvari
- polnjenja, če niso zajeta v vrednosti zavarovanih stvari
Nevarnosti
uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari, do katerega
pride v garancijski dobi zaradi napake v tehnično-računskih
osnovah, izračunih in izdelavi načrtov, zaradi napake v materialu,
konstrukciji in litju ali zaradi napake, storjene med proizvodnjo
Stroški
čiščenja, rušenja in odvoza, vendar največ do 3 % zavarovalne
vsote poškodovane stvari, in sicer tudi, če skupaj s priznano
škodo presegajo zavarovalno vsoto poškodovane stvari
povzročeni z razumnim poskusom, da bi se odvrnila
neposredna nevarnost za nastanek zavarovalnega primera,
ter s poskusom, da bi se omejile njegove škodljive posledice
Dodano lahko zavarujete
- stroške iskanja kraja škode, stroške zemeljskih del in asfaltiranja,
stroške, nastale zaradi višjih cen popravil v nočnem, nedeljskem,
prazničnem času, ter stroške hitrega prevoza

Kaj ni zavarovano?
Predmeti
X varnostni elementi enkratnega učinka, razen katodnih odvodnikov
X potrošni material (gorivo, mazivo, čistilna sredstva …)
X katalizatorji
X kopenska motorna vozila, prikolice, samovozni delovni stroji,
vodna plovila, letala
Zavarovanje ne krije škod zaradi
X pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve
zavarovanja in so bile znane zavarovancu
X neposrednih posledic trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih,
atmosferskih, mehaničnih in drugih vplivov (korozija, oksidacija,
staranje ipd.)
X posledic vseh vrst izrabljenosti (obraba, erozija ipd.)
X dolgotrajnih preobremenitev zavarovanih stvari nad mejo
predpisane zmogljivosti
X nezadostnega investicijskega vzdrževanja
X obratovanja pred končanim popravilom
X montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja
X kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega
izkoriščenja zavarovane stvari in zaščitnih ukrepov
X vandalizma, potresa, izginitve zavarovane stvari
X »okužbe« programske opreme ali podatkov z virusi in drugimi
škodljivimi podatki
X nepravilnega obravnavanja datumskih in drugih časovnih podatkov
X jedrske reakcije, jedrske radiacije, radioaktivne kontaminacije,
terorizma
Prav tako niso krite posredne škode (izguba zaslužka, obratovalni
zastoj, kazni ipd.) in če ni drugače dogovorjeno, niti škode zaradi
posledic dinamičnega uravnoteženja na vrtečih se delih strojev
Stroški
X vzdrževanja, stroški demontaže in ponovne montaže, ki so
nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja
X za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti
X za posredovanje organizacij, ki so dolžne nuditi brezplačno
pomoč skladno z njihovim namenom

!

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno z zavarovalno vsoto in zavarovano garancijsko
dobo, če ni drugače dogovorjeno, pa tudi s franšizo.
Zavarovanje velja za proizvode, katerih identiﬁkacija je nedvoumna.
Ne prezrite!
Natančno si preberite obseg kritja, predvsem pa, kakšne so
omejitve glede zavarovalne vsote, izključitve, višine soudeležbe
zavarovanca pri škodi in drugo.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v kraju, navedenem na polici.
Če se zavarovana stvar po namenu svoje uporabe prenaša ali prevaža, o tem pri sklepanju zavarovanja obvestite zavarovalnico, da bo vaše zavarovanje
obsegalo kritje za območje celotne Slovenije.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.
Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste
izvedeli zanj.
V primeru požara ali eksplozije takoj obvestite policijo.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih. Pri
večletnih zavarovanjih nadaljnje premije plačujete prvi dan vsakega naslednjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva zapadlosti. Premijo
plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi
zavarovanja, začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja oz. izteka garancijske dobe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo. Če
je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev.

