Zavarovalnica na Vaši strani

DODATNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE POTRESA
(EBV 2011 / Stopnja 2)
Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji premoženjskega zavarovanja Grawe Zavarovalnice d.d. (ABV)
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1. Ti pogoji veljajo za zavarovanje gradbenih objektov in premičnin proti potresu.
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3. Če je škoda, ki jo je povzročil potres, predmet ločenih zahtevkov, velja pravilo,
da se škoda, ki jo povzroči potres v obdobju 72. zaporednih ur, obravnava kot en
zavarovalni primer, pri čemer zavarovanec sam določi, kdaj se to obdobje začne,
in sicer tako, da se ne prekriva z drugim obdobjem.

2. Zavarovanje velja samo v primeru, če je to posebej dogovorjeno, zavarovalec pa
je zanj plačal dodatno premijo. Zavarovanje je možno skleniti samo kot dodatek k
naslednjim osnovnim zavarovanjem:
2.1

zavarovanje proti požaru,

2.2

zavarovanje stanovanjskih hiš,

2.3

zavarovanje etažne lastnine,

2.4

stanovanjsko zavarovanje.

3. člen
Izključitve
Zavarovanje ne krije škode:

3. Za zavarovanje potresa se smiselno uporabljajo Splošni pogoji zavarovanja proti
požaru, Splošni pogoji zavarovanja stanovanjskih hiš, Splošni pogoji zavarovanja
etažne lastnine in Splošnih pogoji stanovanjskega zavarovanja, v kolikor določila
naštetih pogojev ne odstopajo od določil teh pogojev.
4. Če katero izmed osnovnih zavarovanj, naštetih v 2. točki tega člena, preneha
veljati, preneha prav tako veljavnost ustreznega potresnega zavarovanja.

2. člen
Obseg zavarovalnega kritja
1. Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v notranjosti
zemlje.
2. Zavarovalno kritje potresnega zavarovanja velja, če:
2.1

zavarovalec dokaže, da je naravno tresenje tal v bližini zavarovalnega kraja
povzročilo škodo na gradbenih objektih, ki so bili pred potresom v dobrem
stanju, ali na drugih, podobno odpornih objektih;

2.2

je glede na dobro stanje zavarovanih gradbenih objektov pred potresom
škoda nastala izključno zaradi potresa;

1. na freskah in zidnih dekoracijah;
2. vzidanih rezervoarjih, zunanjih dvoriščih, zunanjih stopniščih in na drugih zunanjih
objektih (razen, če je to posebej dogovorjeno);
3. na gradbenih objektih, ki še niso pripravljeni za njihovo namembnost, ter na
premičninah v njih;
4. če moč potresnega sunka na zavarovalnem kraju ne doseže vsaj 5. stopnje po
evropski makroseizmični lestvici (EMS).

4. člen
Obveznosti zavarovalca
1. Zavarovalec je dolžan zavarovane gradbene objekte primerno vzdrževati.

5. člen
Samopridržaj
1. Če pride do nastanka zavarovalnega primera, je zavarovalec pri vsaki škodi
udeležen s samopridržajem v višini, ki je določen v zavarovalni polici.
2. Samopridržaj predstavlja del zavarovalne vsote, ki odpade na vsak zavarovan
gradbeni objekt oziroma na zavarovane premičnine v vsakem gradbenem objektu
ali stanovanju.

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 09.02.2011 in pričnejo veljati dne 01.03.2011.

