Zavarovanje kasko T&T ''all risk''
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalniški posrednik: ASKO assekurnazmakler GmbH
Produkt: Zavarovanje kasko T&T ''all risk''
Ta dokument je le kratek pregled zavarovalnega produkta in ne vsebuje podrobnih informacij o zavarovalnem produktu ter ni
prilagojen vašim potrebam in 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). Vljudno prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovalnem produktom v
celoti seznanjeni.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za ALL RISK zavarovanje motornih vozil z največjo dovoljeno skupno maso nad 3,5t. Z njim se zavaruje tovorna
vozila (vlačilec, tovornjak, priklopna, pol priklopna vozila) za vsa finančna tveganja, povezana z uporabo vozila.
Obseg zavarovalnih tveganj je določen na polici.

Kaj je zavarovano?
Stroški reševanja in odstranjevanja v višini
7.500€ na zavarovano enoto
na
zavarovano
Prometna
nesreča,enoto
požar, kraja
Vožnja pod vplivom alkohola ali drog

Kaj ni zavarovano?
Vojna in vojni podobnih dogodkov, terorizem
Naklep ali zavestnega ravnanja proti veljavnim
predpisom s strani zavarovanca in njegovih zaposlenih
Kemične substance ali elektromagnetni valovi
kot orožje

Voznikova zloraba vozila - odtujitev
Neprimerna uporaba prevoznega sredstva
Eksplozija in implozija
Škoda zaradi zaviranja, škoda pri obratovanju in
škoda zaradi loma

Napake v konstrukciji
Napake materiala ali tovarniške napake

na zavarovano
enoto
Zdrs
tovora, tudi
v kolikor ni bilo
prometne nesreče

Rja, gniloba, oksidacija

Škoda pri raztovarjanju

Demonstracije in manifestacije, stavke

Škoda zaradi nenadnega zvitja
popravilo v lastni režiji
Škoda zaradi prepogiba – lastna škoda
Elementarne nesreče

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Zavarovanje finančen vrzeli (GAP)
– z doplačilom premije
Zavarovanje menjalnih priklopnikov in
pol priklopnikov, ki niso v lasti ali najemu
zavarovanca

Ali je kritje omejeno?
Odškodnina je omejena na sedanjo vrednost posamezne zavarovane enote,
h kateri se prišteje dodatna zavarovalna vsota na prvi riziko.

Kje je zavarovanje veljavno!
Geografsko območje Evrope, Turčija in države, ki mejijo na Sredozemsko morje

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•
•

Nemudoma sporoči spremembe, ki vplivajo na zavarovanje (spremembe osebnih
podatkov in drugih podatkov ter okoliščin)
Plačevanje premije v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način
Škodo za katero se zahteva zavarovalnina prijaviti v pisni obliki najkasneje v roku 14
dneh škodnega zahtevka
skrbi za preprečevanje in zmanjšanje škode
Škodo zaradi požara, prometne nesreče, divjadi, kraje, eksplozije, ropa ali odtujitve je
potrebno nemudoma prijaviti pristojni policijski postaji

Kdaj in kako plačam?
Plačilo premije po prejemu računa s plačilnim nalogom SEPA

Kdaj zavarovanje prične in preneha veljati?
Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične od dneva, ki je v polici naveden kot začetek
zavarovanja. Obveznost zavarovalnice preneha ob 24. uri tistega dne, ki je naveden v polici oziroma, ki
je s posebnim dogovorom dogovorjen za prekinitev zavarovalne police.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Ker gre za permanentno zavarovalno polico, se zavarovanje samodejno nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od
pogodbenih strank ne odpove. Odpoved zavarovalne pogodbe mora biti pisno podana vsaj 3 mesece pred koncem
zavarovalnega leta.

