Kavcijsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Kavcijsko 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?
S sklenitvijo Kavcijskega zavarovanja zavarovalnica prevzame vlogo garanta za vaše pogodbene obveznosti, kar pomeni, da krije škodo vašemu
pogodbenemu partnerju (upravičencu), ki nastane, ker niste izpolnili pogodbene obveznosti iz posla, za katerega je bilo garantno pismo
zavarovalnice izdano.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavarovanje resnosti ponudbe:
plačilo škode investitorju za primere, ko izbrani ponudnik z
investitorjem ni pripravljen skleniti pogodbe skladno z dano ponudbo
Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti:
plačilo škode investitorju za primere, ko izvajalec dogovorjenih
storitev ne izpolni skladno s pogodbenim dogovorom
Zavarovanje odprave napak v garancijski dobi:
plačilo škode investitorju, ker izvajalec na njegov poziv ni odpravil
napake, ki je posledica izvedenih pogodbenih del oziroma storitev
Zavarovanje vračila predplačila:
povračilo škode plačniku predplačila, ko izvajalec kot prejemnik
avansa dogovorjenih del oziroma storitev ne izpolni skladno s
pogodbenim dogovorom niti ne vrne vplačanega predplačila
Zavarovanje obveznosti iz plačilne kartice:
plačilo neporavnanih ﬁnančnih obveznosti izdajatelju plačilne
kartice, kot so nakup goriva, rezervnih delov, cestnin in drugih
storitev, ki izhajajo iz pogodbe prevoznega podjetja z izdajateljem
plačilne kartice (Petrol, Shell, OMV, DKV in AS 24)
Zavarovanje carinskega ali trošarinskega dolga:
plačilo neporavnanega carinskega dolga carinski upravi, ki nastane
zaradi naslednjih carinskih dejanj zavarovanca: sprostitev v prost
promet, carinsko skladiščenje, začasna hramba, postopek posebne
rabe, začasni uvoz, postopek plemenitenja
Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj:
plačilo stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča oziroma na kraj odhoda, če tega organizator potovanja zaradi
nastopa nesolventnosti ni sposoben sam ﬁnancirati
Zavarovanje karnetov TIR:
plačilo carinskih in drugih dajatev, pristojbin in taks za primere,
ko imetnik zvezka TIR ne deluje v skladu s Carinsko konvencijo
o mednarodnem prevozu blaga
Druga kavcijska zavarovanja:
zavarovanje davčnih obveznosti in rednega plačila blaga
druga kavcijska zavarovanja

X

Predmet zavarovanja ne morejo biti vaše obveznosti za vračilo
ﬁnančnih obveznosti do bank in drugih ﬁnančnih ustanov.
X Morebitne izključitve zavarovanja se v skladu z dogovorom
med zavarovancem in njegovim pogodbenim partnerjem
(upravičencem) vpišejo v posamezno garantno pismo.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovanje velja za določeni osnovni posel, za določeno
obdobje in znesek jamčenja - zavarovalno vsoto,
navedeno v garantnem pismu.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje lahko sklenejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani v Sloveniji.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Ob izdaji garantnega pisma preverite njegovo vsebino.
Premijo plačujte v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
V času trajanja zavarovanja nas obveščajte o vseh organizacijsko-statusnih spremembah, prijavite vse okoliščine, ki vplivajo na povečano možnost
nastanka zavarovalnega primera oziroma sporočite druga dejstva, ki so pomembna za izvajanje zavarovanja.
Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe nam izročite dogovorjene instrumente za zavarovanje morebitnih regresnih obveznosti (menico, izvršnico,
poroštvo, denarni depozit ipd.).

Ne prezrite!
Če zavarovalnica upravičencu iz garantnega pisma izplača zavarovalnino, ste ji dolžni povrniti ta znesek ter ostale stroške povezane z reševanjem zavarovalnega
primera."

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja oziroma jamstva po garantnem pismu sta navedena na polici in garantnem pismu. Jamstvo začne ob 00.
uri tistega dne, ki je naveden kot začetek zavarovanja, in preneha ob 24. uri dneva prenehanja zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje lahko prekinete, če garantno pismo še ni bilo izdano ali pred začetkom jamstva iz garantnega pisma pod pogojem, da je garantno pismo
vrnjeno zavarovalnici.
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