Ponudba Zavarovalnice Maribor
za razširitev zavarovalnega kritja za zavarovanje vse opreme in oprave-sulkyi, oprema na konjih
(oprema za zapreganje in ščitniki) ter oprema voznikov/tekmovalcev (čelada, dres ipd.) za temeljne
nevarnosti požarnega zavarovanja ter za poškodbe in uničenje zaradi nenadnih dogodkov na območju
izvajanja kasaških prireditev
Spoštovani!
Na podlagi izvedenega povpraševanja z dne 17.03.2014 in določil sklenjene generalne pogodbe o
zavarovanju oseb, premoženja in premoženjskih interesov št.: 1318468/01/2014 z dne 12.5.2014 ter
police št.: 511-8581671 je vključeno v zavarovanje:
Zap.
št.

1.

Predmet zavarovanja

Zavarovane nevarnosti

Vsa oprema in oprava-sulkyi, oprema na konjih (oprema za
zapreganje in ščitniki) ter oprema tekmovalcev (čelada, dres ipd.).
Temeljne nevarnosti
Zavarovana je zgoraj navedena kasaška oprema v lasti članov Zveze
požarnega zavarovanja
društev kasaške centrale Slovenije v času kasaških prireditev, pod
ter za poškodbe in
pogojem, da se slednji nahajajo na uradnem seznamu tekmovalcev
uničenje zaradi
na tekmi z eno od navedenih zavarovalnih vsot, na kateri pride do
nenadnih dogodkov na
škodnega dogodka. Posamezni škodni dogodek zajema vse
območju izvajanja
poškodbe na zgoraj navedenih stvareh, kot tudi posledica trka
kasaških prireditev
dveh ali več udeležencev tekme ali kot posledica temeljnih
požarnih nevarnosti.

Način zavarovanja

Zavarovalna vsota (EUR)

Na I. riziko

1.000

Odbitna franšiza po škodnem dogodku, znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar ne manj kot 50,00 EUR.

S podpisom te izjave razširjam zavarovalno kritje, za katero bom poravnal premijo Zvezi društev kasaške
centrale Slovenije, ki jo bo ta nakazala po prejemu računa zavarovalnici, in sicer:
Način zavarovanja na I. riziko z
Letna premija na voznika/tekmovalca
Izbiro označiti z X
zavarovalno vsoto (EUR)
(EUR)*
3.000

134,63

6.000

269,25

* V premiji je vključen 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov.

Zgoraj navedena razširitev zavarovalnega kritja velja za vse tiste voznike/tekmovalce, ki bodo poslali
scan izpolnjene predmetne ponudbe zavarovalnice. Rok za oddajo scan izpolnjene ponudbe
zavarovalnice je do 03.04.2015, na e-naslove: info@zveza-kasaska-centrala.si; info@krikaksum.si in
Samo.Kampjut@zav-mb.si. Zavarovalno kritje velja od 22.04.2015 od 24:00 ure dalje.

Izjava voznika/tekmovalca
Zavarovanec (ime in priimek):
Naslov:
Datum rojstva:

Oznaka licence voznika/tekmovalca:

Član kluba/društva (navedi ime kluba):
V

dne
Podpis voznika/tekmovalca:
_________________________

