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

Ime produkta: GRAWE ODGOVORNOST

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?
Zavarovanje splošne odgovornosti nudi kritje za škodo, za katero je odgovoren zavarovanec in nastane kot posledica nenadnega in
presenetljivega škodnega dogodka (nesreče) pri izvajanju zavarovane dejavnosti, zaradi katerega bi lahko tretje osebe uveljavljale
civilnopravni odškodninski zahtevek proti zavarovancu.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavarovana je:

Vsa škoda ni krita z zavarovanjem.
Iz zavarovanja je izključena škoda, ki:

odškodninska odgovornost zaradi poškodovanja
oseb ali poškodovanja stvari,
proizvajalčeva odgovornost za izdelek,
stroški izvensodnega ugotavljanja odškodninske
odgovornosti in pravdni stroški.

Dodatno se lahko zavaruje še:
-

kritje za tujino,
kritje za odškodninske zahtevke lastnih delavcev,
neposredno delovanje na nepremične stvari,
stvarne škode nastale zaradi onesnaženja okolja,
poškodovanje tujih vozil pri nakladanju in
razkladanju,
razširjeno proizvajalčevo odgovornost za izdelek,

-

hrambo premičnih stvari.

je posledica nasilnih dejanj državnih organov ter
političnih ali terorističnih organizacij,
je v zvezi z gensko-tehnično spremenjenimi
organizmi,
je v zvezi z uporabo ali posestjo zračnih in vodnih
plovil ter motornih vozil,
jo utrpi zavarovalec sam
je v zvezi z delovanjem atomske energije,
nastane zaradi sprememb dedne zasnove
človeških celic ali embrionov.

Ali je kritje omejeno?
Iz zavarovanja so izključeni zavarovalni primeri:
nastali pred začetkom zavarovanja,
povzročeni namenoma ali z zavestnim ravnanjem
proti veljavnim predpisom,
nastali zaradi postopnih emisij ali počasnega
vpliva temperature, plinov, tekočin.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja za škodne dogodke, ki nastanejo v Sloveniji v kolikor ni na polici drugače navedeno.

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.

