Zavarovanje plovil
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt:
WIZ Plovilo
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 WIZ Plovilo zagotavlja kritje odgovornosti lastnika vodnega plovila (motorni čoln, jadrnica ali vodni skuter), ki je registrirano v slovenski register plovil,
za škode povzročene tretjim osebam.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Kritje Obvezno

Najpomembnejše izključitve so:
škoda na vašem plovilu
potniki, ki se proti plačilu prevažajo na plovilu, ki je registrirano
za to dejavnost

Krije odškodninsko odgovornost vas ali katerega koli drugega
uporabnika vašega plovila, če pri uporabi vašega plovila za
namen, za katerega je registrirano, nastane:
osebna škoda tretjih oseb (smrt, telesne poškodbe ali
prizadeto zdravje)
v teritorialnih vodah Slovenije ali Hrvaške.
Kritje Obvezno Plus
Krije odškodninsko odgovornost vas ali katerega koli drugega
uporabnika vašega plovila, če pri uporabi vašega plovila za
namen, za katerega je registrirano, nastanejo:
osebna škoda (smrt, telesne poškodbe ali prizadeto zdravje) in
materialna škoda (škode zaradi uničenja ali poškodovanja
stvari) tretjih oseb
ter v primeru plovbne pomorske nesreče, požara ali eksplozije
tudi oseb na vašem plovilu,
v teritorialnih vodah Sredozemskega morja.

Ali je kritje omejeno?
Omejitve veljajo pri:
namerno povzročeni škodi
vožnji pod vplivom alkohola, drog
kršitvi zakonskih in tehničnih predpisov
vojnih dogodkih in terorističnih dejanjih
drugih dejanjih, navedenih v pogojih

Povečana nevarnost
• za gospodarski namen (npr. za oddajanje v najem ali drugo
gospodarsko uporabo),
• če se s plovilom udeležujete treningov ali tekmovanj (regate),
• za smučanje na vodi, vleko različnih objektov po vodi, vleko
padal ipd. (če gre za pridobitno dejavnost).
Ne prezrite!
Ne pozabite na potrdilo o zavarovanju (certifikat), s katerim v
tujini dokazujete veljavnost obveznega zavarovanja.
Slovenski zakon o obveznih zavarovanjih določa obvezno
registracijo in zavarovanje odgovornosti za plovila z močjo
motorja nad 3,7 kW.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje odgovornosti velja v vodah Slovenije in Hrvaške.
Razširjeno zavarovanje odgovornosti velja v Sredozemskem morju.
Podrobne meje kritja so določene na polici.

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•
•

Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Plovilo upravljajte le z ustreznim dovoljenjem.
V primeru pomorske nesreče oz. škodnega dogodka takoj obvestite pristojne oblasti – policijo in luško kapitanijo. O škodnem dogodku nas
obvestite najkasneje v treh dneh.

Kdaj in kako plačam?

Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Plačilo prvega obroka ali celotne letne premije je
pogoj za sklenitev zavarovanja in s tem za vzpostavitev veljavnosti vaše police.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Zavarovalno kritje se začne na dan, ki je v vaši polici naveden kot začetek, in
preneha ob izteku dneva, ki je v vaši polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?

Če se takoj po sklenitvi vaše police, premislite, jo lahko odpoveste v 14 dneh od sklenitve.
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