Zavarovanje kmetijskih rizikov
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GRAWE zavarovalnica d. d.

Ime produkta: GRAWE KMETIJA

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?
Gre za zavarovanje kmetijskih rizikov fizičnih oseb.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavaruje se lahko gospodarske zgradbe,
kmetijske premičnine in kmetijska motorna vozila za:

Zavarovalno kritje ne velja za sledeče dogodke:

-

rizike požara,
obratovalnega zastoja zaradi požara,
vremenskih ujm,
izlitja vode,
vlomne tatvine,
lom stekla,
odgovornost iz posesti gospodarskih zgradb,
potres.

Dodatno se lahko priključi zavarovanje:
-

strojeloma električnega pastirja,

-

loma stekla kabin kmetijskih motornih vozil,

-

tatvino kmetijskih motornih vozil,

-

izteka tekočin oziroma lekaže.

zavarovalne primere, ki so nastali pred začetkom
zavarovanja, tudi če so posledice vidne šele po
začetku zavarovanja,
vojne dogodke katerekoli vrste z objavo vojne
napovedi ali brez nje, vključno z nasilnimi dejanji
državnih organov ter političnih ali terorističnih
organizacij,
notranje nemire, državljanske vojne, revolucije,
upori, vstaje, vojaški ukrepi ali ukrepi oblasti, druge
izredne/nenavadne naravne dogodke,
jedrsko energijo, radioaktivne izotope ali
ionizirajoče sevanje,
fermentacije (vrenja).

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno z zavarovalno vsoto.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na navedenem zavarovalnem kraju oziroma na območju Republike Slovenije.

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•
•

Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
Plačilo zavarovalne premije.
Obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnostnih okoliščin.
Preprečevanje nastanka zavarovalnega primera oz. omejevanje njegovih škodljivih posledic.
Pravočasna prijava škode (v roku treh dni po ugotovljeni škodi).

Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo lahko plačujete z mesečnimi, četrtletnimi, polletnimi ali letnimi obroki, in sicer z gotovino, univerzalnim
plačilnim nalogom ali z direktno obremenitvijo SEPA.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno kritje nastopi z dnem, navedenim v zavarovalni polici, in pod pogojem, da je zavarovalna premija ali dogovorjen
obrok zavarovalne premije v celoti poravnan. Zavarovalno kritje preneha z dnevom poteka zavarovalne pogodbe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev
odstopiti od pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.

