Zavarovanje za podjetja
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
Produkt: ERGO Poslovni

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim
potrebam ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno
preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za celovito premoženjsko zavarovanje s katerim se zavarujejo objekt, oprema, blago in vrednostni predmeti za vsa finančna tveganja
povezana z njimi ter zavarovanje splošne odgovornosti in odgovornosti iz dejavnosti s katerim se zavaruje odškodninska odgovornost. Lahko
izbirate med mnogimi zavarovanimi nevarnostmi in jih med seboj kombinirate. Obseg izbranih zavarovanih nevarnosti je določen na polici.

Kaj je zavarovano?
požar (požar, vihar in toča, neposredni udar strele,
eksplozija, padec zračnega vozila, demonstracija ali
manifestacija, udarec lastnega vozila)

Kaj lahko dodatno zavarujem?
dodatne požarne nevarnosti (vandalizem, udarec
neznanega vozila):
naravne nesreče (teža snega, zmrzal, žled, poplava, plaz,
potres, meteorne vode);
izliv vode iz inštalacij v sklopu katerega se lahko zavaruje
tudi iztek tekočine iz rezervoarja, izliv vode na prostem,
izliv vode zaradi korozije, izliv vode zaradi odprtih pip,
zamenjava cevi in izguba vode;
nezgodno razbitje stekla v sklopu katerega se lahko
zavarujejo tudi posledične škode na zavarovanih
predmetih zaradi razbitja stekla;
vlomna tatvina ali rop, vlomski vandalizem v sklopu
katerega lahko zavarujemo vrednostne predmete med
prevozom in prenosom in vrednostne predmete pri
zunanjem inkasantu;
strojelom inštalacije ali opreme, posredni udar strele;
živila v zamrzovalni omari ali zamrzovalniku;
fizične poškodbe blaga, ki so v lasti nosilca dejavnosti
zaradi mehanične sile od zunaj;
stvari na sejmu (med prevozom na relaciji med
zavarovano enoto in lokacijo sejma znotraj geografskega
območja Evrope):
prevoz blaga (na relaciji med prevzemno lokacijo kupca
in zavarovano enoto);
obratovalni zastoj, katerega lahko zavarujemo za različne
sklope zavarovanih nevarnosti vključno za obratovalni
zastoj zaradi potresa;
odgovornost posestnika;
odgovornost iz opravljanja dejavnosti katero lahko
razširimo za oddajo opreme v najem, manipulacijo tujega
blaga pri skladiščenju, stvari na skrbi, stvari na obdelavi,
hrambo motornih vozil, dejavnost popravil motornih
vozil ali avtopralnic in odgovornost za čiste premoženjske
škode;
odgovornost delodajalca;
okoljska odgovornost;
odgovornost za izdelke (različna območja kritja) v sklopu
katerega lahko zavarujemo tudi razširjeno odgovornost
za izdelke).

Kaj ni zavarovano?
Pomembne izključitve:
škoda na predmetu zavarovanja, ki je posledica oziroma
je v vzročni zvezi z izvajanjem adaptacijskih, gradbenih
ali obrtniških del;
objekti, ki so v fazi gradnje, oziroma še niso opremljeni za
izvajanje dejavnosti, če ni drugače določeno;
objekti s kritino iz folije, platna, plastike, slame;
zaloge motornih vozil na prostem za vihar in točo;
barake, lope, nadstreški za težo snega, zmrzal in žled;
promocijski objekti in ograje za vandalizem;
promocijski objekti zunaj pripadajočega zemljišča za
udarec neznanega vozila;
steklo kot blago in stekla, ki se uporabljajo kot delovne
priprave v proizvodnem procesu za nezgodno razbitje
stekla;
škode, nastale pri postopku izdelave oziroma obdelave
predmeta (rezanje, brušenje, vrtanje, litje, termični
postopki ipd.) za fizične poškodbe blaga;
materialna škoda, za katero ne obstaja zavarovalne kritje
po isti zavarovalni polici in nevarnost, ki se je uresničila, ni
zavarovana kot nevarnost za obratovalni zastoj.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno v primeru:
posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami,
dogovorjenimi na polici;
ni kritja, če je škoda povzročena z vojnimi operacijami ali
upori, mobilizacijo;
ni kritja, če je škoda povzročena zaradi jedrskih
dogodkov in delovanja radioaktivnih izotopov;
ni kritja, če je škoda povzročena namerno ali s prevaro
zavarovalca, zavarovanca ali upravičenca iz zavarovanja
ali s temi osebami povezanih oseb ali druge osebe, ki bi
lahko imele korist od izplačila zavarovalnine;
ostale izključitve, omejitve kritij (višina soudeležbe
in drugo) ter obseg kritij so opredeljene v splošnih in
posebnih pogojih zavarovanja in na zavarovalni pogodbi.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje je veljavno na lokaciji, ki mora biti nedvoumno in natančno določena v zavarovalni pogodbi. Pri zavarovalnem
kritju odgovornosti je območje veljavnosti navedeno v zavarovalnih pogojih oz. v zavarovalni pogodbi.

Kakšne so moje obveznosti?
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predpisih.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali preko UPN obrazca. Nadaljnje
premije pa preko direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne veljati od 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan začetka zavarovanja in če je do tega dne plačan
najmanj prvi obrok premije v primeru, da je dogovorjeno obročno plačilo premije, razen če ni drugače dogovorjeno.
Zavarovanje neha veljati ob 24. uri dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno v zavarovalni pogodbi, sme vsaka stranka od nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da
mora o tem pisno obvestiti drugo stranko najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot
tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe tako, da to pisno
sporoči drugi stranki.
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