Zavarovalnica na Vaši strani

POSEBNI POGOJI ZAVAROVANJA POPOLNEGA OBRATOVALNEGA
ZASTOJA PODJETIJ – POLNO KRITJE
DODATEK (BV TOP TBU-Z 2009 / Stopnja 4)
Odstopajoč od določil Splošnih pogojev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi
požara (AFBUB), so s temi pogoji dogovorjene naslednje spremembe oziroma
razširitve zavarovalnega varstva:

1.7.5 odklene ključavnico zavarovanih prostorov s pravim ključi, če pride do
njih z vlomom v neke druge prostore (ne v zavarovane) ali z ropom.
		

1. Za materialno škodo v smislu 3. člena Splošnih pogojev zavarovanja obratovalnega
zastoja zaradi požara (AFBUB) veljajo tudi

1.7.6 v času prisotnosti drugih oseb vdre v zaklenjene prostore na katerega
od načinov opisanih v točkah od 1.7.1 do 1.7.5.

••škode, ki nastanejo zaradi padca ali udarca zračnih oziroma vesoljskih plovil,
satelitov ter njihovih delov ali tovora,

1.7.7 Vlomna tatvina v zaklenjeno hranišče je, če storilec

••škode zaradi požara na napravah za sušenje in ostalih napravah za segrevanje ter
na njihovi vsebini, in sicer tudi v primeru, če požar nastane v samih napravah,

••vlomi v skladu s točko 1.7 in odpre hranišče s silo ali s pomočjo
orodja ali ponarejenih in/ali nezakonito izdelanih ključev;

••poškodbe ali uničenje nepremičnih stvari, ki služijo podjetju, ali premičnih stvari,
ki se nahajajo v objektu, in sicer zaradi viharja, toče, pritiska snega, utrganja
zemljišča, zemeljskega plazu, izlitja vode, izvršene vlomne tatvine ali poskusa
vlomne tatvine ter vandalizma.
1.1

Vihar

		

Vihar je veter, ki piha s hitrostjo najmanj 62 km/h.

		

Če je hitrost vetra dvomljiva, jo mora zavarovalec dokazati s podatki Agencije
Republike Slovenije za okolje.

1.2

Toča

		

Toča je vremenska padavina v obliki ledenih zrn.

1.3

Pritisk snega

		

Pritisk snega je delovanje sile naravno nakopičene mirujoče snežne ali ledene
gmote.

1.4

Utrganje zemljišča

		

Utrganje zemljišča je naravno pogojeno odtrganje ali odstopanje kamnin s
pobočja.

1.5

Zemeljski plaz

		

Zemeljski plaz je naravno pogojeno drsenje zemeljskih ali kamnitih mas
na nagnjenem zemljišču po neki, pod površino ležeči drči, z jasno vidnimi
razpokami tal in gubanjem zemljišča.

1.6

Izlitje vode

		

Izlitje vode je iztekanje vode iz cevovodne napeljave, in sicer iz dovodnih
ali odvodnih cevi, sanitarnih armatur ali naprav, priključenih na cevovodno
omrežje.

1.7
		

Vlomna tatvina
Vlomna tatvina je, če storilec z namenom tatvine
1.7.1 vdre v zavarovane prostore tako, da s silo odpre ali vlomi vrata, okna
ali druge dele objekta;
1.7.2 vstopi v zavarovane prostore skozi odprtine, ki niso namenjene vstopu,
ter pri tem premaga ovire, ki onemogočajo vstop brez napora;
1.7.3 skrivaj pride v zavarovane prostore in opravi tatvino v času, ko so
prostori zaklenjeni;
1.7.4 odklene ključavnico zavarovanih prostorov z orodjem ali s ponarejenimi
in/ali nezakonito izdelanimi ključi;

Rop je odvzem ali prisilna izročitev stvari, pri čemer storilec osebam
grozi z uporabo sile oziroma silo dejansko uporabi;

••odpre hranišče s pravimi ključi, če pride do njih z vlomom v neko
drugo enako varno hranišče.
Samo na podlagi posebnega dogovora velja zavarovanje za primer
odpiranja zaklenjenega hranišča s pravimi ključi, če pride storilec do
njih z vlomom v neke druge prostore (ne v zavarovane) v skladu s
točko 1.7 ali z ropom;
••v času prisotnosti drugih oseb pride v zavarovane prostore in vdre
v tam nahajajoča se hranišča ali jih odpre s pomočjo orodja ali
ponarejenih in/ali nezakonito izdelanih ključev.
1.8

Vandalizem

		

Vandalizem je naklepno uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari
(zlonamerno poškodovanje stvari) s strani storilca, ki je vlomil v zavarovane
prostore na enega od načinov, opisanih v točki 1.7.

2. Čas jamstva znaša 6 mesecev.
3. Osnova za poenostavljeno določanje zavarovalne vsote dodatnega zavarovanja
obratovalnega zastoja zaradi požara je vsota nove vrednosti opreme ter
zavarovalne vrednosti blaga in zalog zavarovanega podjetja. 80 % te vsote velja
kot letna zavarovalna vsota dodatnega zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi
požara.
Za določanje nove vrednosti opreme ter zavarovalne vrednosti blaga in zalog se
uporabljajo določila Splošnih pogojev zavarovanja proti požaru (AFB).
Zavarovalnica se odpoveduje uveljavljanju določil o podzavarovanju, v kolikor
dogovorjena zavarovalna vsota dodatnega zavarovanja obratovalnega zastoja
zaradi požara ustreza tej določbi o poenostavljenem določanju zavarovalne
vsote.
4. Za škode, ki ne presegajo 1/180 jamstvene vsote, zavarovalnica ne izplača
zavarovalnine (samopridržaj).
5. Zavarovalec je dolžan v skladu s predpisi voditi poslovne knjige in evidence, iz
katerih je razviden potek poslovanja. Te dokumente mora za tekoče poslovno leto
in tri predhodna leta varno hraniti in zaščititi pred uničenjem.
Če zavarovalec zgoraj navedenih obveznosti ne izpolni, se obveznost zavarovalnice
zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja škoda.

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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