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Nepremičninski posredniki Polica št.: 10019192722
Sprememba police z veljavnostjo od: 01.09.2020

Zavarovanec: INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O.
ŠORLIJEVA ULICA 11, 4000 KRANJ

Kraj zavarovanja: Republika Slovenija

NAČIN PLAČILA

Poslovalnica Ljubljana
CELOVŠKA CESTA 206

1000 LJUBLJANA, SI
T: 0807077

1 2 3
4

96,14 96,14 96,14
96,15

25.10.2020 25.11.2020 25.12.2020
25.01.2021

Zap.št. Znesek EUR Datum zapadlosti Zap.št. Znesek EUR Datum zapadlosti Zap.št. Znesek EUR Datum zapadlosti

Plačnik: INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O. - 100% delež
Prvi obrok bo plačan po računu z zapadlostjo dne 25.10.2020.
Dinamika plačila: po sporazumu
Način plačila: PNG

Začetek zavarovanja: 01.09.2020 ob 24.00 uri Potek zavarovanja: 01.09.2021 ob 24.00 uri
Obračunsko obdobje od 01.09.2020 od 24.00 ure do 01.09.2021 do 24.00 ure

Zavarovalec: INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O.
ŠORLIJEVA ULICA 11, 4000 KRANJ

Šifra stranke: G0615459
ID št. za DDV: 53856198

Šifra stranke: G0615459
ID št. za DDV: 53856198

*10019192722006*

Poklicna odgovornost nepremičninskih posrednikov
Zav.vsota Premija

SKLOP 1
Osn. za obr. premije

 150.000,00  417,00

-15% izredni popust -62,55
Skupaj:  354,45

DOPLAČILA IN POPUSTI ZA SKLOP 1

CM: Zavarovalec potrjuje, da je seznanjen, da je zavarovalno kritje po tej polici podano na način "uveljavljanje zahtevka" (t.i. claims 
made). V skladu z navedenim se zavarovalno kritje tako nanaša le na zahtevke, ki so prvič postavljeni zoper zavarovanca in 
javljeni zavarovalnici v času trajanja zavarovanja, pri čemer veljajo tudi druge omejitve, ki so navedene v splošnih pogojih.

Franšiza: 10% od odškodnine, vendar (MIN: 500 EUR)

POKLICNA ODGOVORNOST: Odgovornost:Nepremičninskih posrednikov; Število strokovnjakov:1; Dodatni opis:HELENA KRČ

Vsi zneski na polici so izraženi v EUR, če ni drugače navedeno.

Po pogojih: 01-ONP-01/20, CM

Letni agregat: 2,34 - kratnik zavarovalne vsote

ZAVAROVALNA PREMIJA SKUPAJ za zavarovalno leto
Premija brez davka: 354,45 DPZP 8,5% Premija z davkom: 384,58

SKUPAJ za obdobje od 01.09.2020 do 01.09.2021:  354,45
ZAVAROVALNA PREMIJA SKUPAJ: za čas od 01.09.2020 do 01.09.2021

Osnova za davek: 354,45
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OSTALA DOLOČILA

Polica št.:  10019192722

S podpisom te police zavarovalec potrjuje, da je ob sklenitvi zavarovanja prejel vse na polici navedene pogoje in klavzule, ki so sestavni 
del zavarovanja in da je z njimi seznanjen.
Zavarovalec prav tako potrjuje, da mu je bilo pred predstavitvijo vsebine zavarovanja ter podpisom te police oziroma ponudbe izročeno 
Pisno obvestilo zavarovalcu (po 545. členu ZZavar-1), Informacija o obdelavi osebnih podatkov (dostopna tudi na www.generali.si/vop) 
ter Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (dostopen tudi na www.generali.si/ipid)
Pred sklenitvijo zavarovanja je bila izvedena tudi opredelitev potreb in zahtev zavarovalca ter mu je bila na podlagi objektivnih informacij 
o zavarovanju omogočena informirana odločitev.
DDV skladno s 44. členom ZDDV-1 ni obračunan. Na premijo se zaračunavajo zakonsko predpisane dajatve (davščine, takse ipd). Kjer 
je zakonsko določeno, so v premiji te dajatve že vključene. Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali uvedejo nove dajatve (nova 
taksa, sprememba davčne stopnje ipd), spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.
Podrobnosti o pritožbenih postopkih in o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov so navedene na 
www.generali.si/pritozbeni-postopki ali preko telefona 080 70 77.

INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O.

Zavarovalec

V LJUBLJANA, 31.08.2020

(šifra) Zavarovalni zastopnik

6958 REJA ARMANDO

GENERALI zavarovalnica d.d. zaradi združitve z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. v določenem obdobju po združitvi trži tudi 
zavarovanja, ki jih je tržila Adriatic Slovenica d.d. Posledično lahko pride do položaja, da je za istovrstno zavarovanje na voljo več 
produktov pod različnimi pogoji (obseg kritja, premija, možnost dodatnih zavarovalnih kritij, ugodnosti, idr.), ki pa jih ni vedno mogoče 
skleniti na istem prodajnem mestu. Pred sklenitvijo zavarovanja ste imeli tudi na spletu (www.generali.si/zavarovalni-pogoji), možnost 
preveriti značilnosti in pogoje posameznega produkta, in verjamemo, da ste na tej podlagi izbrali in z GENERALI zavarovalnico d.d. 
sklenili tisto zavarovanje, ki najbolj ustreza vašim željam. Ker pa si GENERALI zavarovalnica d.d. vedno prizadeva ravnati v zadovoljstvo
svojih strank, vam tudi po sklenitvi izbranega zavarovanja omogočamo, da v roku 8 dni od sklenitve zamenjate produkt za istovrstno 
zavarovanje, brez administrativnih stroškov, vendar pod pogoji tega drugega na novo izbranega produkta. Za zavarovanje veljajo na 
polici navedeni pogoji, ki so lahko bili izdani pred združitvijo Generali d.d. in Adriatica Slovenice d.d. Zavarovanje je sklenjeno pri 
Generali d.d., zato se omembe zavarovalnice v navedenih pogojih smiselno nanašajo na Generali d.d.

Za zavarovanje velja sankcijska klavzula, ki je dostopna na www.generali.si/sankcijska_klavzula.
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Odgovornost Polica št.: 10019243927
Sprememba police z veljavnostjo od: 01.09.2020

Zavarovanec: INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O.
ŠORLIJEVA ULICA 11, 4000 KRANJ

Kraj zavarovanja: Republika Slovenija

NAČIN PLAČILA

Poslovalnica Ljubljana
CELOVŠKA CESTA 206

1000 LJUBLJANA, SI
T: 0807077

Plačnik: INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O. - 100% delež
Prvi obrok bo plačan po računu z zapadlostjo dne 08.09.2020 za celoten znesek premije.
Dinamika plačila: enkrat letno
Način plačila: PNG

Začetek zavarovanja: 01.09.2020 ob 24.00 uri Potek zavarovanja: 01.09.2021 ob 24.00 uri
Obračunsko obdobje od 01.09.2020 od 24.00 ure do 01.09.2021 do 24.00 ure

Zavarovalec: INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O.
ŠORLIJEVA ULICA 11, 4000 KRANJ

Šifra stranke: G0615459
ID št. za DDV: 53856198

Šifra stranke: G0615459
ID št. za DDV: 53856198

*10019243927002*

Osnovno kritje odgovornosti iz dejavnosti
Zav.vsota Premija

SPLOŠNA ODGOVORNOST
Osn. za obr. premije

 79,05

-30% Sklepalni popust
-8% Premoženjski paket

-2% popust za takojšnje plačilo letne premije
-5% komercialni popust

-23,72
-4,43

-1,02
-2,49

Skupaj:

Skupaj:

 50,90

 47,39

DOPLAČILA IN POPUSTI ZA SPLOŠNA ODGOVORNOST

DOPLAČILA IN POPUSTI ZA CEL DOKUMENT

Franšiza: 10% od odškodnine, vendar (MIN: 250 EUR)

 Splošna odgovornost: Osnovni nevarnostni viri:odgovornost družb (ONV 1); Osnovna dejavnost:Posredništvo v prometu z 
nepremičninami; Št. delavcev* v osnovni dejavnosti:1; Planiran promet:50.000,00

Vsi zneski na polici so izraženi v EUR, če ni drugače navedeno.

Za osebe
Za stvari

 45.000,00
 13.500,00

Po pogojih: 01-ODG-01/20

Letni agregat: 3x (trikratnik) zavarovalne vsote

ZAVAROVALNA PREMIJA SKUPAJ za zavarovalno leto
Premija brez davka: 47,39 DPZP 8,5% Premija z davkom: 51,42

SKUPAJ za obdobje od 01.09.2020 do 01.09.2021:  47,39
ZAVAROVALNA PREMIJA SKUPAJ: za čas od 01.09.2020 do 01.09.2021

Osnova za davek: 47,39
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OSTALA DOLOČILA

Polica št.:  10019243927

S podpisom te police zavarovalec potrjuje, da je ob sklenitvi zavarovanja prejel vse na polici navedene pogoje in klavzule, ki so sestavni 
del zavarovanja in da je z njimi seznanjen.
Zavarovalec prav tako potrjuje, da mu je bilo pred predstavitvijo vsebine zavarovanja ter podpisom te police oziroma ponudbe izročeno 
Pisno obvestilo zavarovalcu (po 545. členu ZZavar-1), Informacija o obdelavi osebnih podatkov (dostopna tudi na www.generali.si/vop) 
ter Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (dostopen tudi na www.generali.si/ipid)
Pred sklenitvijo zavarovanja je bila izvedena tudi opredelitev potreb in zahtev zavarovalca ter mu je bila na podlagi objektivnih informacij 
o zavarovanju omogočena informirana odločitev.
DDV skladno s 44. členom ZDDV-1 ni obračunan. Na premijo se zaračunavajo zakonsko predpisane dajatve (davščine, takse ipd). Kjer 
je zakonsko določeno, so v premiji te dajatve že vključene. Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali uvedejo nove dajatve (nova 
taksa, sprememba davčne stopnje ipd), spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.
Podrobnosti o pritožbenih postopkih in o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov so navedene na 
www.generali.si/pritozbeni-postopki ali preko telefona 080 70 77.

INF - ING NEPREMIČNINE D.O.O.

Zavarovalec

V LJUBLJANA, 31.08.2020

(šifra) Zavarovalni zastopnik

6958 REJA ARMANDO

GENERALI zavarovalnica d.d. zaradi združitve z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. v določenem obdobju po združitvi trži tudi 
zavarovanja, ki jih je tržila Adriatic Slovenica d.d. Posledično lahko pride do položaja, da je za istovrstno zavarovanje na voljo več 
produktov pod različnimi pogoji (obseg kritja, premija, možnost dodatnih zavarovalnih kritij, ugodnosti, idr.), ki pa jih ni vedno mogoče 
skleniti na istem prodajnem mestu. Pred sklenitvijo zavarovanja ste imeli tudi na spletu (www.generali.si/zavarovalni-pogoji), možnost 
preveriti značilnosti in pogoje posameznega produkta, in verjamemo, da ste na tej podlagi izbrali in z GENERALI zavarovalnico d.d. 
sklenili tisto zavarovanje, ki najbolj ustreza vašim željam. Ker pa si GENERALI zavarovalnica d.d. vedno prizadeva ravnati v zadovoljstvo
svojih strank, vam tudi po sklenitvi izbranega zavarovanja omogočamo, da v roku 8 dni od sklenitve zamenjate produkt za istovrstno 
zavarovanje, brez administrativnih stroškov, vendar pod pogoji tega drugega na novo izbranega produkta. Za zavarovanje veljajo na 
polici navedeni pogoji, ki so lahko bili izdani pred združitvijo Generali d.d. in Adriatica Slovenice d.d. Zavarovanje je sklenjeno pri 
Generali d.d., zato se omembe zavarovalnice v navedenih pogojih smiselno nanašajo na Generali d.d.
*Število delavcev pomeni predvideno povprečno število delavcev za prihodnje zavarovalno leto (razen, če ni drugače dogovorjeno).
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