Premoženjsko zavarovanje za podjetnike
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Podjetnik AS
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?
Podjetnik AS je celovito premoženjsko zavarovanje proti vsakodnevnim nevarnostim, ki lahko ogrozijo premoženje malih gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov. Z njim se zavarujete za vsa ﬁnančna tveganja, povezana z uničenjem ali poškodovanjem nepremičnin in premičnin, ki jih
uporabljate v okviru svoje dejavnosti.

Kaj je zavarovano?
Predmeti
nepremičnine in premičnine, ki jih uporabljate v okviru svoje
dejavnosti
poslovni stroški
Dodatno lahko zavarujete:
dobiček
Nevarnosti
Z izbiro ustreznega paketa lahko izbirate med nevarnostmi:
Požar
požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila
vihar, toča, manifestacije in demonstracije
udarec lastnega motornega vozila
udarec tujega motornega vozila
izliv vode
vandalizem
iztek tekočine
Dodatno lahko zavarujete:
indirektni udar strele
teža snega, padec drevesa, žled, poplava, vdor meteorne vode,
zemeljski plaz, snežni plaz
potres
Obratovalni zastoj
požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila
vihar, toča, manifestacije in demonstracije
udarec lastnega motornega vozila
udarec tujega motornega vozila
Vlom
vlomska tatvina, rop, roparska tatvina
rop in prometna nesreča med prenosom in prevozom
izginitev delov zavarovanih zgradb in opreme na prostem
Steklo
razbitje stekel
poškodovanje stekel in folij
razbitje svetlobnih napisov, reklamnih tabel, kopalniške keramike,
stekel zimskih vrtov
Odgovornost
iz dejavnosti
zaradi posesti/uporabe nepremičnin za opravljanje dejavnosti
delodajalca
Dodatno lahko zavarujete:
proizvajalčevo odgovornost
odgovornost za poškodovanje stvari in motornih vozil na skrbi,
za vozila v delavnicah in avtopralnicah
odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih se opravlja dejavnost
odgovornost za poškodovanje stvari pri prekladanju/skladiščenju
odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki ne izvira iz strokovne
napake
odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja
zahtevkov ZZZS
Stroški
za čiščenje kraja škode, za rušenje, odvoz zgorelin in ruševin
ponovnega projektiranja in nadzora
Dodatno lahko zavarujete:
pokvarjenje živil v zmrzovalnikih

X

Kaj ni zavarovano?
Najpomembnejše izključitve so:
Požar
X posredna škoda/izguba zaradi nastanka zavarovalnega primera
X posredna škoda na zalogah v hladilnicah, zamrzovalnikih in
podobno
X ožganine zaradi cigarete, žerjavice, svetilke, kratkega stika
Obratovalni zastoj
X izguba trga, naročil, licenc
X spremembe in izboljšave ob obnovi
X izginitev ali uničenje denarja, vrednostnih papirjev, poslovnih
knjig, dokumentov, pomnilnih medijev
Vlom
X stvari delavcev
X kopenska vozila, vodna in zračna plovila
Steklo
X fasadna stekla, stekla na kioskih
X predmeti iz votlega stekla, svetilna telesa
X zaloge stekla
X steklo kot del delovne priprave

!

Ali je kritje omejeno?
Posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami,
dogovorjenimi na polici.
Zavarovanje ne krije škode zaradi jedrske reakcije, radiacije
ali radioaktivne kontaminacije, vojne in terorizma.
Ne prezrite!
Natančno si preberite tudi obseg kritja in omejitev pri posamezni
nevarnosti, na primer izključitve, višina soudeležbe zavarovanca pri
škodi in drugo.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja za družbe in podjetnike, ki imajo sedež v Sloveniji, v kraju, določenem na polici. Če se dejavnost opravlja na več lokacijah v Sloveniji,
morate za vsako lokacijo skleniti ločeno zavarovanje.

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 dogovorjeni 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 vloma, ropa ali izginitve predmeta zavarovanja nam dostavite tudi policijski zapisnik.
Tudi sami poskrbite za varnost vašega premoženja in ne pozabite na preventivne ukrepe!
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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.

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 dne, ki je na polici
označen kot dan 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.

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.
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