
Zavarovanje premoženja                            
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Allianz Slovenija, podružnica, prodaja ta produkt za podjetje na slovenskem trgu na podlagi sklepa AZN št. 40108-861/2017-16

Podjetje: Allianz Hrvatska, d. d., Hrvaška                      Produkt: Moje podjetje

Ta dokument vsebuje kratek pregled ključnih informacij o zavarovalnem produktu zavarovanja premoženja. Namenjen je povzetku glavnih značilnosti zavarovanja in 
ni prilagojen vašim potrebam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o produktu so zagotovljene v drugih dokumentih (zavarovalni polici, pripadajočih 
zavarovalnih pogojih in drugi dokumentaciji, ki jo prejmete pred ali ob sklepanju zavarovalne pogodbe). 

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Moje podjetje je zavarovalni paket, namenjen samostojnim podjetnikom, mikro in majhnim gospodarskim družbam ter drugim samostojnim dejavnostim. S produktom 
se zavarujejo gospodarske družbe, za dejavnost, s katero se ukvarjajo in je navedena na zavarovalni polici, in pri katerih vrednost premoženja ne presega dveh milijonov 
evrov, skupni letni prihodek ne presega enega milijona evrov in imajo do deset zaposlenih. S produktom se lahko pred različnimi tveganji zavarujejo gradbeni objekti 
(objekti, ki se uporabljajo izključno za poslovne namene, skupaj s pripadajočimi pomožnimi objekti) in oprema (vsa oprema, ki je na zavarovani lokaciji in se uporablja za 
izvajanje dejavnosti, kot so: stroji, orodja, pisarniška oprema, nepremična oprema objekta, pohištvo, premičnine, blago, zaloge itd.).

Kaj je zavarovano?
Allianz ima v svoji ponudbi štiri pakete za zavarovanje 
premoženja, ki se razlikujejo po vključenih nevarnostih in 
omejitvah:  

1. Comfort,
2. Plus,
3. Extra,
4. Max.

1. 2. 3. 4. Paket zavarovanja

Požar in druge nevarnosti

Naravne nesreče (razen potresa)
– vihar in toča,
– nepričakovane padavine,
– poplave, hudourniki in visoke vode,
– snežni plaz in teža snega,
– zdrs, sesedanje tal in zemeljski plaz

Obratovalni zastoj

Osnovna odgovornost

Zavarovani stroški

Osnovna asistenca

- Izliv vode

- Lom stekla

- - Vlomna tatvina in rop

- - Vandalizem

- - - Strojelom in okvara električnih naprav

- - - Razširjena odgovornosti

- - - Razširjena asistenca

Potres ni sestavni del nobenega zavarovalnega paketa.

Z vsemi paketi je kot dodatno kritje s plačilom dodatne premije 
mogoče skleniti zavarovanje za primer potresa.

Zavarovanje se za objekte sklene na novo vrednost, za opremo in 
stroje pa na novo nabavno vrednost, razen izjem, opredeljenih z 
zavarovalnimi pogoji.

Zavarovalne vsote in omejitve zavarovanja za vsako 
posamezno tveganje in vrsto predmeta zavarovanja so 
določene v zavarovalnih pogojih.

Kaj ni zavarovano?
    Škoda kot posledica vojne, vojnega orožja, političnih nemirov 

in terorizma,
    namerno povzročena škoda, 
    škoda kot posledica pandemije in epidemije,
    škoda, ki je že nastala, je nastajala ali za katero je bilo 

gotovo, da bo nastala že ob sklenitvi zavarovalne pogodbe,
    škoda, ki je za posamezna tveganja navedena v izključitvah v 

zavarovalnih pogojih, 
    škoda, ki jo povzročita toča ali prodiranje deževnice na 

objektih slabe gradnje, 
    škoda zaradi poplav na območjih, ki so v zadnjih petih letih 

bila poplavljena dvakrat ali večkrat,
    škoda zaradi strojeloma na vgrajeni gradbeni opremi in 

napravah, starejših od deset let, ter na strojih in napravah, 
starejših od sedem let.

IP
ID

-IM
SI

M
PO

D
JE

-0
42

1

Ali je kritje omejeno?
Omejitve so odvisne od izbranega kritja, posebej pa navajamo: 

  Če je pogodbeno dogovorjena udeležba zavarovanca 
pri škodi, se v primeru škode ta zniža za s pogodbo 
dogovorjeni znesek franšize. Franšiza se sklene na paketni 
ravni in ne velja za kritje asistence (osnovne in razširjene), 
vandalizma, zavarovanih stroškov in zavarovanih tveganj, 
ki imajo svoje obvezne franšize. 

  Če je pogodbeno dogovorjeno kritje zavarovanja 
strojeloma, je udeležba zavarovanca pri škodi obvezna in 
vedno znaša 150 evrov od zneska škode.

  Če je pogodbeno dogovorjeno kritje za primer potresa, je 
udeležba zavarovanca pri škodi obvezna in vedno znaša 
10 % od zneska škode. Zavarovanje krije škodo zaradi 
potresa, če je potres seizmografsko registriran pri ustrezni 
seizmološki službi z intenzivnostjo 5. (pete) stopnje ali več 
po evropski potresni lestvici (EMS) na zavarovani lokaciji.

  Pri sklenitvi novega zavarovanja za prvih 15 dni ne velja 
zavarovalno kritje za tveganja pred naravnimi nesrečami 
(vključno s potresom)

  Zavarovanja ni mogoče skleniti za dejavnosti, pri katerih 
je zavarovalnica ugotovila, da predstavljajo povečano 
tveganje za sprejem v zavarovanje.

  Za dejavnosti, pri katerih je zavarovalnica ugotovila, da 
predstavljajo povečano tveganje za sprejem v zavarovanje, 
ni mogoče skleniti zavarovanja odgovornosti (osnovna in 
razširjena odgovornost). V tem primeru kritja odgovornosti 
ne bodo navedena na polici.

  Predmet zavarovanja, za katerega zavarovalnica ugotovi, 
da je v 4. območju tveganja za zdrs tal, ni zavarovan s 
kritjem zdrsa tal in zemeljskega plazu. V tem primeru to 
kritje ne bo navedeno na polici.



Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje je mogoče skleniti samo na ozemlju Republike Slovenije. 
 Zavarovanje odgovornosti krije zavarovalne primere v Evropski uniji, vključno z Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in 

Kosovom. 

Kakšne so moje obveznosti?
• Plačevanje premije po dinamiki in v zneskih, kot je navedeno v zavarovalni polici (zavarovalec),
• navajanje resničnih in popolnih podatkov pri sklepanju zavarovalne police (zavarovalec in zavarovanec),
• obveščanje zavarovalnice o spremembah:

- o okoliščinah, ki so lahko pomembne za oceno tveganja (npr. v primeru nadgradnje, obnove objekta) v 14 dneh od seznanitve z okoliščinami,
- o imenih ali naslovih v 15 dneh po njihovi spremembi,

• varnostno ukrepanje za zmanjšanje morebitne škode pred in v primeru škodnega dogodka (zavarovanec),
•  upoštevati ukrepe, ki jih določa veljavna zakonodaja in/ali jih sprejmejo pristojni organi/ustanove, specifične za vaše področje dejavnosti, pri čemer 

ste dolžni tudi pridobiti in ohraniti veljavnost vseh potrebnih pooblastil, dovoljenj in odobritev, ki so s pravnega vidika predpisani za razvoj vašega podjetja 
(zavarovanec),

•  obveščanje zavarovalnice o nastali škodi v treh dneh po tem, ko jo zavarovanec ugotovi, in zagotavljanje vseh relevantnih informacij ob predložitvi 
dokumentacije, potrebne za obdelavo škode (zavarovalec in zavarovanec).

Kdaj in kako plačam?
Premijo je mogoče plačati v enem znesku ob sklenitvi zavarovalne pogodbe ali v obrokih po dinamiki, določeni v zavarovalni polici. Način plačila 
(preko transakcijskega računa,  kartice ali virman) je odvisen od izbranega prodajnega mesta.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovanje začne veljati z iztekom 24. ure dne, ki je v zavarovalni polici naveden kot začetek zavarovanja, če je bila premija plačana do tega dne, 
sicer pa z iztekom 24. ure dneva plačila prvega obroka premije (če ni drugače dogovorjeno).
Zavarovanje preneha veljati:
– pri zavarovalnih pogodbah z nedoločenim trajanjem: kritje traja, dokler ena od pogodbenih strank pisno ne razdre zavarovalne pogodbe.

Kako lahko odstopim od pogodbe? 
Če trajanje zavarovanja ni določeno v 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.
Zavarovalec lahko zahteva razdrtje zavarovalne police tudi preden se ta izteče, če so okoliščine, v katerih je bilo zavarovanje sklenjeno, bistveno 
spremenjene.
V primeru sklenitve zavarovalne pogodbe na daljavo lahko zavarovalec v roku štirinajstih koledarskih dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe 
odstopi od zavarovalne pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razloge za svojo odločitev.
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