Zavarovanje opreme v leasingu
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje opreme v leasingu
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 opreme v leasingu krije škodo, ki nastane zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve opreme v najemu.

Kaj je zavarovano?
Predmeti:
nepremična oprema
premična (prenosna) oprema
Nevarnosti:
nenamerno poškodovanje, neprevidnost pri uporabi, neposredni
učinki delovanja električne energije, indirektni udar strele,
napaka v materialu, napaka pri izdelavi
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letal vseh vrst, poplava,
visoka in talna voda, izliv vode, meteorne vode, zemeljski plaz,
utrganje zemljišča, snežni plaz
izginitev, ki je posledica vloma ali ropa, in roparska tatvina
Dodatno lahko zavarujete:
stavke, manifestacije in demonstracije, vstaje in notranje nemire

X

Kaj ni zavarovano?
Predmeti:
X potrošni material, npr. žarnice, varovalke, jermeni, ﬁltri, tiskalne
glave, glave za luknjanje, sezonske ščetke in podobno
X mediji za obratovanje, vzdrževanje, čiščenje in hlajenje
X kopenska motorna vozila, prikolice, vodna plovila, letala
Nevarnosti:
X vandalizem, teroristična dejanja, jedrska reakcija, radioaktivna
kontaminacija
X potres

!

Ali je kritje omejeno?
Stvari so zavarovane do dogovorjene zavarovalne vsote.
Stvari so zavarovane le, kadar obratujejo ali so pripravljene
za obratovanje, v času montaže ali demontaže zaradi
remonta, v času čiščenja ali popravila in v času, ko se
prevažajo na čiščenje ali popravilo.
Zavarovanje ne krije posredne škode in škode zaradi
neposrednih trajnih kemičnih, toplotnih, atmosferskih in
drugih vplivov, izrabljenosti in nezadostnega vzdrževanja.
Če je za zavarovano opremo sklenjeno še požarno,
strojelomno ali vlomsko zavarovanje, to zavarovanje
krije škodo le v višini nekritega dela škode.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na območju Slovenije, in sicer v kraju zavarovanja in v prostorih, dogovorjenih na polici. Če se stvari prevažajo zaradi čiščenja ali
popravila, so zavarovane največ do 15 km od kraja zavarovanja.

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.
Tudi sami poskrbite za ustrezno varovanje opreme in ne pozabite na preventivne ukrepe. V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa in udarca motornega
vozila ali delovnega stroja takoj obvestite tudi pristojno policijsko postajo.

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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