Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Št. ID za DDV SI80040306

Dodatek k polici za zavarovanje splošne
odgovornosti

Številka dodatka: 4
Številka police: OD40102518300

VRSTA DODATKA: SPREMEMBA ZAVAROVALNE POGODBE
S tem DODATKOM se stranki dogovorita, da se v osnovno polico vnesejo naslednje spremembe:
VZROK/VSEBINA: - Ostalo
Poračun letno zimskih tekem ( e mail z dne 22.3.2021)
Območna enota: OE Ljubljana

Spremembe na zavarovalni podvrsti:
Začetek spremembe – datum in ura:
Potek zavarovanja:

odg
22.06.2020, 24:00
22.06.2021

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, PODUTIŠKA CESTA 146, 1000 LJUBLJANA, DŠ:
82837325
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, PODUTIŠKA CESTA 146, 1000 LJUBLJANA, DŠ:
82837325

Zavarovalec:
Zavarovanec:

Zavarovalec je seznanjen, da je ta pogodba sklenjena po splošnih pogojih in klavzulah: Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti PG-odg/12-1;
Skupna določila splošnih pogojev PG-ZP-skudo/18-5; Klavzula o izključitvi terorističnih dejanj KL-ZA-teror/02-1; Klavzula o izključitvi škod zaradi
kibernetskega napada KL-ZA-kn/16-9
Vsi denarni zneski so izraženi v EUR, če ni drugače navedeno.

Z. št.
1.

Šifra

Predmet zavarovanja

Zavarovalna
vsota

Zav.
premija

Nova
premija

Razlika
premije

Zavarovalni kraj: Območje zavarovalnega kritja je Slovenija.

1.1. Predmet: Odgovornosti - posebne ponudbe - Splošna odgovornost: SOZAVAROV.OSEBE:VSAKOKRATNI SMUČ. KLUB,KI NASTOPA
KOT ORGANIZ.TEKM. TER ČLANI ŽIRIJE Z DELEGATI.ZAVARUJE SE SPL. ODG. ORGANIZAT. NA SMUČAR.TEKMOV. V SKLADU Z
DAT. NA SEZNAMIH PRIRED. POLETNIH/ZIMSKIH SMUČ. TEKMOVANJ V POLETNO/ZIMSKI SEZONI 2020/21-KRAJ ZAV.:SLOVENIJAPREMIJA 40,50 EUR/tekmo+8,5% (Akontira se 1 .tek. Skupaj 22.tek )-Enotna ZV: 1 mio CHF-Letni agregat za temeljno zavarov.:2 mio
CHF-FRANŠIZA:10% od sestavin dajatve zavarovalnice (min 250 EUR,max 2.500 EUR)-DODATNE IZKLJUČITVE:Odškod.zahtevki
tekmovalcev in škode na zaščitnih ograjah/elementih za varovanje
1.1.1.

odgXN11

Splošna odgovornost

Zavarovalna premija brez DPZP za obdobje od 22.06.2020 do 22.06.2021.

937.470,70

850,50

891,00

40,50

Zavarovalna premija skupaj

40,50
40,50

Dodatne opombe in klavzule:
DODATNE OPOMBE:
1) Zgoraj navedena premija velja v kolikor se zavaruje minimalno 50 tekem na leto in v zadnjih treh letih iz naslova tega zavarovanja ni bila prijavljena
oziroma izplačana nobena škoda.
2) Iz zavarovanja so izvzete tekme za svetovni pokal (vse discipline) in svetovna prvenstva (vse discipline).
3) Seznam tekem se izroči do 01.06. za poletno sezono in do 15.12. za zimsko sezono.
4) V primeru dodatne tekme je potrebno najmanj tri delovne dni pred tekmo o tem obvestiti zavarovalnico, da se tekma vključi v kritje.
5) Obračun se dela dvakrat letno, v juniju za poletno sezono in v decembru za zimsko sezono. Poračun premije na število tekm se naredi konec
zavarovalnega leta.
6) Dodatki in obračuni premij/aneksi so sestavni del police.
7) Pred pričetkom vsake tekme je potrebno sporočiti imena članov žirije in delegatov
Poračun Zavarovalne vsote ( iz CHF v EUR) na dan 18.6.2020 po tečajnici BS.
[1] Zavarovalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je prejel obvestilo zastopnika po 545. členu ZZavar-1. S podpisom te pogodbe zavarovalec potrjuje, da je ob sklenitvi zavarovanja prejel navedene
zavarovalne pogoje in Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu.
[2] Če ni plačana premija za razširitev zavarovalnega kritja ali za povečano nevarnost, ima zavarovanec zavarovalno kritje le za delež odškodnine oziroma zavarovalnine, v razmerju med premijo, ki je
plačana in premijo, ki bi morala biti plačana.
[3] Zavarovalnica si pridružuje pravico, da v 30 dneh po izstavitvi police popravi morebitne zastopnikove računske in druge napake.
[4] Račun za plačilo zavarovalne premije je sestavni del zavarovalne police.
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