Zavarovalnica na Vaši strani

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA LOMA STEKLA (ABG 2009 / Stopnja 2)
Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji premoženjskega zavarovanja Grawe Zavarovalnice d.d. (ABV).

1. člen

Zavarovane nevarnosti in škode

2. člen

Nezavarovane škode

3. člen

Zavarovane stvari in stroški

4. člen

Področje veljavnosti zavarovanja

5. člen

Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega
primera

6. člen

Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega
primera

7. člen

Zavarovalna vrednost

8. člen

Zavarovalnina

9. člen

Podzavarovanje

1. člen
Zavarovane nevarnosti in škode

5. člen
Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera

1. Zavarovane so škode, ki nastanejo na zavarovanem steklu (3. člen teh pogojev)
zaradi loma.

1. Zavarovalec je dolžan redno in ustrezno vzdrževati okovje in okvirje zavarovanih
stekel.

2. člen
Nezavarovane škode

2. Če zavarovalec katere od dogovorjenih ali predpisanih obveznosti ne izpolni, se
obveznost zavarovalnice zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja
škoda.

Zavarovane niso:
1. škode, ki nastanejo zaradi prask, izjed ali luščenja robov, zgornjega sloja steklenih
površin ali ogledal ter na njih nameščenih folij, poslikav, napisov ali oblog;
2. škode na okovju in okvirjih;

6. člen
Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega primera
1. Obveznost zmanjševanja škode

3. posledične škode;

Zavarovalec je v primeru nevarnosti nastanka škode ali že nastale škode dolžan v
skladu s svojimi zmožnostmi:

4. škode zaradi požara, udara strele, eksplozije ali padca zračnih plovil;

••poskrbeti za ohranitev, reševanje in ponovno pridobitev zavarovanih stvari,

5. škode, ki nastanejo pri vstavljanju, odstranjevanju ali transportu stekla;
6. škode, ki nastanejo zaradi dejavnosti na samih zasteklitvah, njihovem okovju ali
okvirjih; škode zaradi čiščenja so zavarovane;
7. škode, ki so neposredna ali posredna posledica:
7.1

vojnih dogodkov katerekoli vrste z objavo vojne napovedi ali brez nje, vključno
z nasilnimi dejanji državnih organov ter političnih ali terorističnih organizacij,

7.2

notranjih nemirov, državljanske vojne, revolucije, upora, vstaje,

7.3

vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi
dogodki iz točk 7.1 in 7.2 tega člena,

7.4

potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov,

7.5

jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajočega sevanja.

V dvomu mora zavarovalec dokazati, da škoda ni v neposredni ali posredni vzročni
zvezi z dogodki ali s posledicami dogodkov, ki so opisani v točkah 7.1 do 7.5 tega
člena.

3. člen
Zavarovane stvari in stroški
1. Zavarovane stvari
1.1

Zavarovane so izključno v polici navedene zasteklitve (šipe, zasteklitve iz
umetnih mas, posebne zasteklitve).

2. Zavarovani stroški
Samo na podlagi posebnega dogovora so zavarovani:
2.1

stroški premikanja in zaščite
To so stroški, ki nastanejo, kadar je potrebno pri obnovi ali ponovni nabavi
zavarovanih stvari premakniti, spremeniti ali zaščititi druge stvari. Predvsem
so to stroški demontaže in ponovne montaže zaščitnih rešetk, palic in
podobnega.

2.2

stroški odstranjevanja
To so stroški pregleda, odvoza, obdelave ter deponiranja zavarovanih stvari,
ki so bile poškodovane zaradi škodnega dogodka.

2.3

stroški potrebne zasilne zasteklitve, potrebnega zasilnega zapiranja ali
zagraditve ter dodatki za nadurno delo.

4. člen
Področje veljavnosti zavarovanja
1. Zavarovana stekla so zavarovana samo na zavarovalnem kraju, ki je naveden v
zavarovalni polici.

••pridobiti navodila zavarovalnice in se le-teh držati.
2. Obveznost prijave škode
Zavarovalec mora vsako škodo nemudoma prijaviti zavarovalnici.
3. Obveznost pojasnjevanja škode
3.1

Zavarovalec mora zavarovalnici in njenim pooblaščenim strokovnjakom
omogočiti vse preiskave, ki so potrebne za določanje vzroka in obsega
škode ter obsega njenih obveznosti.

3.2

Zavarovalec mora z zavarovalnico sodelovati in ji na njeno zahtevo po resnici
in v celoti na lastne stroške posredovati vsa potrebna pojasnila. Prav tako na
lastne stroške ji mora dati na razpolago vso ustrezno dokumentacijo.

3.3

Če je škodo povzročila tretja oseba, mora zavarovalec v skladu z možnostmi
zavarovalnici sporočiti podatke o povzročitelju ter morebitnih pričah.

4. Posledice neizpolnitve obveznosti
Če zavarovalec katere od dogovorjenih ali predpisanih obveznosti ne izpolni, se
obveznost zavarovalnice zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja
škoda.

7. člen
Zavarovalna vrednost
1. Zavarovalno vrednost zavarovanih stekel predstavljajo krajevno običajni stroški
zamenjave stekla kakor tudi stroški odstranjevanja in pospravljanja ostankov
zlomljenega stekla. K zavarovalni vrednosti ne spadajo stroški v skladu z 2. točko
3. člena teh pogojev.

8. člen
Zavarovalnina
1. Zavarovalnica nadomesti krajevno običajne stroške zamenjave stekla kakor tudi
stroške odstranjevanja in pospravljanja ostankov zlomljenega stekla (stroški
zamenjave).
Dodatni stroški, ki nastanejo zaradi storitev urgentnih služb, se ne nadomestijo.
2. Če je zavarovano steklo pred nastankom zavarovalnega primera trajno izgubilo
vrednost, se zavarovalnina za takšno steklo ne izplača.
Še posebej se šteje, da je steklo trajno izgubilo vrednost, če na splošno ne služi
več svojemu namenu.

9. člen
Podzavarovanje
1. Zavarovalnina, določena po določilih 8. člena teh pogojev se v primeru
podzavarovanja zmanjša v skladu z določili Splošnih pogojev premoženjskega
zavarovanja (ABV); to ne velja, če je zavarovanje sklenjeno na prvi riziko.

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 18.12.2008 in pričnejo veljati dne 01.01.2009.
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