Domsko zavarovanje

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: PaketDom
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?
PaketDom je paketno premoženjsko zavarovanje, v okviru katerega se lahko zavarujejo stanovanjske nepremičnine, eno do štiri-stanovanjske stavbe in
etažna lastnina v večstanovanjskih stavbah, in stanovanjske premičnine. V okviru PaketDom lahko izbirate in kombinirate med tremi različnimi obsegi
kritij, in sicer Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium paketom. Tako lahko svojo nepremičnino zavarujete v okviru Ekskluzivnega paketa, svoje
premičnine v okviru Premium paketa, limite za določene nevarnosti pa tudi zvišate. Dodatno lahko v zavarovanje vključite tudi odgovornostno zavarovanje,
storitve domske, nezgodno zavarovanje družinskih članov ter zavarovanje pravne zaščite.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

V okviru zavarovalne vsote je krita škoda na stanovanjskih
nepremičninah oziroma premičninah, ki je nastala zaradi:
požarne nevarnosti
naravne nevarnosti
• nevarnosti izliva vode
• nevarnosti loma stekla
• nevarnosti vlomne tatvine in ropa
• potresa
• strojeloma
• odgovornosti zasebnika
• storitve domske asistence
• storitve pravne zaščite
• nezgode družinskih članov
Zavarovanje krije tudi stroške v povezavi z zavarovalnim primerom.
Zavarovalna vsota za stanovanjske nepremičnine in premičnine se
lahko določi z uporabo smernic zavarovalnice, kjer se upoštevajo
vrsta in stanje stavbe ter površina zavarovanega dela stavbe, ali s
strani zavarovalca. Pri nekaterih zavarovanih nevarnostih je limit
kritja vnaprej
določen in je naveden v samih zavarovalnih pogojih in klavzulah.
Stanovanjske nepremičnine in premičnine se lahko zavaruje na
novo ali dejansko vrednost, razen koles, električnih koles,
električnih skirojev, skuterjev in stvari večjih vrednosti, ki so
zavarovana na tržno vrednost.

Škoda, nastala zaradi:
namernega dejanja ali prevare zavarovalca, zavarovanca ali
oškodovanca
neodstranitve posebno nevarnih okoliščin
delovanja jedrske energije
terorističnega dejanja
vojne, nasilnega dejanja
posredne škode ali izgube
naklepnega dejanja
ionizirajočega sevanja
škode, ki nastane v času garancijske dobe
kibernetskih dejanj
škode, ki je navedena pri posamezni zavarovani nevarnosti v
zavarovalnih pogojih in klavzulah

Ali je kritje omejeno?
omejitev kritja je navedena pri posamezni zavarovani
nevarnosti v zavarovalnih pogojih in klavzulah

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na kraju zavarovanja in geografskem območju, ki je naveden v zavarovalni pogodbi, zavarovalnih pogojih ali klavzulah.
Zavarovanje se lahko sklene za premoženje na območju Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter v obmejnem pasu Republike Italije,
Republike Avstrije in Republike Madžarske. Pri zavarovanju odgovornosti zasebnika je kritje podano za škodne dogodke v Evropi, razen v
primeru razširitve na ves svet, pri nezgodnem pa kritje velja na območju vsega sveta.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnosti.
• Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe navesti točne in resnične podatke.
• Pred podpisom zavarovalne pogodbe preveriti njeno vsebino in se seznaniti z obsegom zavarovalnega kritja, zavarovalnimi pogoji in klavzulami
v zvezi z zavarovanjem.
• Redno plačevanje zavarovalne premije skladno z dogovorom navedenim v zavarovalni pogodbi.
• Obveznost preprečevanja zavarovalnega primera in reševanja ter upoštevanje določb o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih.
• Obveščanje zavarovalnice o vseh spremembah osebnih ali drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja, v roku 15-ih dni od
dneva spremembe.
• Ob nastanku zavarovalnega primera takoj storiti vse, da se omeji njegove škodljive posledice, ter pri tem ravnati po navodilih zavarovalnice.
• Obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh po tem, ko sem za primer izvedel.
• Sodelovanje z zavarovalnico pri reševanju zahtevkov in na dodatne poizvedbe v celoti pravočasno odgovoriti.
• Obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici.

Kdaj in kako plačam?

Premijo za zavarovanje mora zavarovalec plačati ob ali po sklenitvi pogodbe, skladno z dogovorjenim načinom plačila. Premijo je mogoče plačati v
enkratnem znesku ali v dogovorjenih obrokih.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana. Če je dogovorjeno plačilo po
sklenitvi zavarovanja, začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev. Ob
nastopu zavarovalnega primera se lahko zavarovalna pogodba prekine s strani katerekoli pogodbene stranke, in sicer v roku enega meseca, odkar je
zavarovalnica priznala ali odklonila zavarovalno kritje.
Pogodbo lahko pisno odpoveste tudi v primeru odtujitve zavarovanih stvari.
V primeru predčasne odpovedi zavarovalne pogodbe ima zavarovalnica pravico terjati vračilo prejetih popustov in ugodnosti, vezanih na trajanje zavarovanja.
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, imate v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh po sklenitvi zavarovanja
odstopim od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
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