KL-prenosniki 01/16

Klavzula za zavarovanje prenosnih računalnikov in drugih naprav v času prenosa in prevoza
veljajo od 2. 11. 2016

1.

člen ZAVAROVALNI KRAJ
(1) Stvari, ki se po svoji naravi uporabe prevažajo in prenašajo iz kraja v kraj, so zavarovane tudi izven sedeža
zavarovanca – na lokacijah zunaj zavarovalnega kraja.
(2) Zavarovanje je omejeno na območje Slovenije, razen če ni drugače dogovorjeno.

2.

člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI – RAZŠIRITEV KRITJA

(1) Zavarovanje krije škode zaradi naslednjih nevarnosti:
1) požara, strele, eksplozije, viharja, toče, manifestacije in demonstracije, poplave, izliva vode, zemeljskega
plazu in snežnega plazu;
2) vloma in ropa;
3) prometne nesreče.
(2) Obseg zavarovalnega kritja se pri škodah, povzročenih z nevarnostmi iz prvega (1) odstavka te klavzule določa
po Splošnih pogojih za požarno zavarovanje, Splošnih pogojih za vlomsko zavarovanje in Splošnih pogojih za
zavarovanje avtomobilskega kaska, ki so veljali v času nastanka zavarovalnega primera. Splošni pogoji za
zavarovanje avtomobilskega kaska veljajo le v zvezi s prometno nesrečo.
(3) Za vlom se po tej klavzuli šteje tudi, če je vlomljeno v prometno sredstvo, v katerem so zavarovane stvari in
tudi, če so zavarovane stvari odnešene v času, ko so pritrjene na prometno sredstvo.
(4) V kolikor pride do poškodovanja, uničenja ali izginitve predmeta zavarovanja zaradi vlomske tatvine v vozilo,
bo zavarovalnica krila škodo samo če:
-

je imelo vozilo trdno streho;

-

je bilo vozilo po parkiranju ustrezno zaklenjeno;

-

se lahko dokaže, da je bil predmet zavarovanja ukraden zaradi vlomske tatvine v času med 6. in 22. uro
(ta časovna omejitev ne velja, če je bilo vozilo parkirano v zaklenjeni garaži ali na varovanem parkirišču);

-

se zavarovana stvar v vozilu nahaja na mestu, iz katerega ni vidna od zunaj, npr. v prtljažniku.

Odbitna franšiza znaša 25 % od izračunane zavarovalnine, vendar v absolutnem znesku ne manj kot 85 EUR.
(5) Zavarovanec mora o zavarovalnih primerih zaradi požara, eksplozije, vlomske tatvine in ropa oziroma poskusa
teh dejanj, takoj obvestiti policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oziroma
so izginile ob zavarovalnem primeru.

