Zavarovanje živali
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje živali
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?
Zavarovanje živali krije škodo, ki lahko nastane zaradi različnih nevarnosti, katerim so izpostavljene vaše živali ali živali v vaši oskrbi.

Kaj je zavarovano?
Predmeti
Zavarujete lahko naslednje domače živali:
govedo (plemensko govedo, goveje pitance)
konje
prašiče (plemenske prašiče, prašiče pitance)
drobnico (ovce, koze)
pse
pasemske mačke
Dodatno lahko zavarujete:
teleta, žrebeta in pasje mladiče pri porodu
čebele
divjad v ograjenem prostoru
druge živali
Nevarnosti
Osnovne nevarnosti:
pogin zaradi bolezni ali nezgode
zakol ali usmrtitev v sili
zakol ali usmrtitev iz ekonomskih razlogov
Dodatne nevarnosti:
stroški zdravljenja
odgovornost iz posesti živali
izginitev živali na paši
transport živali

X

Kaj ni zavarovano?
Predmeti
X plemenske krave nad 12 let
X konji nad 21 let, islandski konji nad 25 let
X psi nad 12 let
X pasemske mačke nad 8 let
X bolne živali in živali s sumom na kužno bolezen
X izčrpane, slepe, v rasti zaostale živali, živali v slabi kondiciji
X živali v slabih zoohigienskih razmerah
X živali, ki jih ni možno nadzorovati, izven kraja paše, na
neograjenih ali drugače nezaščitenih pašnikih

!

Ali je kritje omejeno?
Živali so zavarovane do dogovorjene zavarovalne vsote.
Zavarovanje ne krije škode zaradi nepravočasnega zdravljenja
po krivdi zavarovanca, neupoštevanja veterinarsko - sanitarnih
ukrepov za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni, določenih
v zakonu, dednih bolezni, prirojenih napak, nepravilnega
krmljenja, nespoštovanja načel pravilne reje živali.
Zavarovanje ne krije škode, če je žival zaklana ali usmrčena
na lastno pobudo zavarovanca, brez dejanske potrebe ali
ekonomskih razlogov brez predhodne odobritve zavarovalnice.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja za živali, ki so v Sloveniji. Zavarovanje se lahko razširi na območje Evrope za tiste živali, ki so tam občasno.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov, podatkov o živalih oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za zavarovanje.
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.
Ne prezrite!
Poskrbite za ustrezno evidenco o stanju živali in o njihovem zdravljenju.
Živali ste dolžni cepiti proti kužnim boleznim in izvajati druge zaščitne ukrepe na lastne stroške.
Če zavarovana žival zboli ali se poškoduje, takoj pokličite veterinarja in se ravnajte po njegovih navodilih. Če zboli večje število živali, morate o tem
obvestiti tudi zavarovalnico.

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 ob 24. uri dneva plačila premije. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi zavarovanja, začne
kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja.
Za posamezne nevarnosti so določena obdobja, ko ni kritja (karenca). Določila o karenci se uporabljajo pri novo sklenjenem zavarovanju in pri preureditvi
zavarovanja na višjo zavarovalno vsoto.
Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja. Zavarovanje lahko predčasno preneha, ko preneha obstajati zavarovalni interes (npr. zakol, prodaja).

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. Ob nastopu škodnega dogodka
lahko odpoveste zavarovanje v roku enega meseca, odkar smo vam priznali ali odklonili škodni zahtevek.
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