Zavarovalnica na Vaši strani

POSEBNI POGOJI ZAVAROVANJA PODJETIJ PROTI VLOMNI TATVINI – OSNOVNO KRITJE
(BV GRU ED 2009 / Stopnja 4)
Odstopajoč od določil Splošnih pogojev zavarovanja proti vlomni tatvini (AEB), so
s temi pogoji dogovorjene naslednje spremembe oziroma razširitve zavarovalnega
varstva:
1. Zavarovano je tudi zlonamerno uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari
(vandalizem), če je storilec vlomil v zavarovane prostore na enega od načinov,
opisanih v točki 2, 1. člena Splošnih pogojev zavarovanja proti vlomni tatvini
(AEB).
2. Stroški premikanja in zaščite, stroški rušenja in pospravljanja kakor tudi stroški
odstranjevanja so zavarovani z dodatno zavarovalno vsoto na prvi riziko v višini
3 % od v zavarovalni polici navedene skupne zavarovalne vsote za opremo, blago
in zaloge.
3. Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih zakonskih ali upravnih predpisov,
ki nastanejo po kritem škodnem dogodku, so zavarovani z naslednjo dodatno
zavarovalno vsoto v višini 3 % od v polici navedene zavarovalne vsote za opremo.

Zavarovalnina za te stroške je v vsakem primeru omejena s 30 % zavarovalnine za
škodo na opremi.
4. Varnostno zavarovanje je namenjeno izravnavi podzavarovanja, do katerega
lahko pride zaradi povečanja vrednosti, popravila, nove nabave, menjave ali
prenizke ocenitve vrednosti zavarovanih stvari. Za ta namen zavarovan znesek
se ob nastopu škodnega dogodka razdeli na zavarovalne vsote tistih postavk v
zavarovalni polici, pri katerih je prišlo do podzavarovanja. Razdelitev se izvrši v
skladu z višino podzavarovanja posameznih postavk.
4.1

Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne
zavarovalne vsote, velja 3 % za opremo, blago in zaloge (za vsako postavko
posebej) dogovorjenih zavarovalnih vsot kot zavarovalna vsota varnostnega
zavarovanja za ustrezno postavko.

4.2

Če je v zavarovalni polici dodatno navedena zavarovalna vsota varnostnega
zavarovanja, veljajo določila točke 4. tudi za to zavarovalno vsoto.

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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