Strojelomno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Strojelomno 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?
Strojelomno zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi nenadnega in nepredvidenega dogodka, ki ima za posledico poškodovanje ali uničenje
strojev in opreme.

Kaj je zavarovano?
Predmeti
stroji in strojne naprave
električne naprave in njihovo polnjenje
instalacije
temelji, podstavki in ležišča strojev
Dodatno lahko zavarujete
računalnike, programsko računalniško opremo, vgrajeno v naprave
stroške ponovnega vnosa podatkov na pomnilniške medije ter
stroške ponovnega vnosa in nastavitve programske opreme
daljnovode, plinovode, naftovode, toplovode, parovode, vodovodno
in odvodno omrežje, kable visoke napetosti
kovinske konstrukcije, kovinske silose, antenski stolp
trakove, verige, vrvi za transportiranje surovin in izdelkov, valje
valjavniških ogrodij
rentgenske in ventilske cevi
velika orodja, termične obloge peči, bagre v rudnikih dnevnega
kopa, vrtalno drogovje in pripadajočo opremo za globinsko vrtanje
Nevarnosti
Nenamerno poškodovanje, neprevidnost pri uporabi, neposredni
učinki delovanja električne energije, indirektni udar strele,
napaka v materialu, napaka pri izdelavi
Kadar se stvari prevažajo ali prenašajo, so zavarovane tudi
za primer
- škode zaradi prometne nesreče
- nekaterih požarnih nevarnosti
- vlomske tatvine in ropa

X

Kaj ni zavarovano?
Predmeti
X vse vrste malega orodja in deli strojev, ki se neposredno
uporabljajo za lomljenje, drobljenje in oblikovanje
X deli strojev, ki so neposredno izpostavljeni toplotnim učinkom,
razen če se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov
X deli strojev, ki se večkrat zamenjujejo, razen če se poškodujejo
zaradi zunanjih vplivov
X varnostni elementi enkratnega učinka
X potrošni material: gorivo, mazivo, hladilno in čistilno sredstvo,
baterijski in akumulatorski vložki
X katalizatorji
X kopenska motorna vozila, prikolice, samovozni delovni stroji,
vodna plovila, letala
Nevarnosti
X vse nevarnosti, ki jih sicer krije požarno zavarovanje:
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letal vseh vrst,
manifestacije in demonstracije, poplava, visoka in talna voda,
izliv vode, meteorne vode, zemeljski plaz, utrganje zemljišča,
zemeljski usad, snežni plaz, izliv žareče mase, zemeljska
zrušitev v rudnikih, potres

!

Ali je kritje omejeno?
Zavarovati je mogoče le stvari, ki so pripravljene za obratovanje
ali ko obratujejo skladno z navodili proizvajalca v pogojih in
z namenom, za katerega so projektirane.
Zavarovanje ne krije posredne škode (izguba zaslužka,
obratovalni zastoj, kazni), obrabe, stroškov vzdrževanja,
škode zaradi kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter
pravil tehničnega izkoriščanja zavarovanih stvari, škode
zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije, škode zaradi vojnih dogodkov in terorističnih
dejanj.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na naslovu, ki je na zavarovalni polici opredeljen kot kraj zavarovanja. S posebnim dogovorom je kritje mogoče razširiti na območje
Slovenije. 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 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.

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 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.

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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