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

Polica za zavarovanje poklicne odgovornosti
Območna enota: OE Ljubljana
Zamenjava police št: OD40102335800

Številka police: OD40102672261
Dogovorjene zavarovalne podvrste:
Začetek zavarovanja – datum in ura:
Potek zavarovanja:
Zapadlost premije vsako leto dne:

onp
09.09.2021, 24:00
permanentno
09.09.

DOM REAL D.O.O., UKMARJEVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA, DŠ: 30679745
DOM REAL D.O.O., UKMARJEVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA, DŠ: 30679745

Zavarovalec:
Zavarovanec:

Zavarovalec je seznanjen, da je ta pogodba sklenjena po splošnih pogojih in klavzulah: Splošni pogoji za zavarovanje poklicne odgovornosti PGopo/19-4; Skupna določila splošnih pogojev PG-ZP-skudo/20-11; Posebni pogoji za zavarovanje poklicne odgovornosti nepremičninskih posrednikov
PG-opo-onp/19-4; 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.

Zap.
št.
1.

Šifra

Zavarovalna vsota

Zavarovalna
premija

Zavarovalni kraj: Zavarovanje na območju držav članic EU

1.1. Predmet: Poklicna odgovornost - Zavarovanje poklicne odgovornosti nepremičninskih posrednikov: letni agregat: 350.000 EUR, število
zaposlenih: 3
1.1.1.

onp1111

Odgovornost nepremičninskih posrednikov

1.1.2.

onpP112

50,00 % Popust za tri zaposlene nepremičninske posrednike

175.000,00

1.189,29
-594,65

Skupni popusti in doplačila
6,00% - stalnostni popust za pretečeno zavarovalno dobo 6 let

-35,68
Zavarovalna premija skupaj

558,96
558,96

Zavarovalna premija brez DPZP skupaj s popusti in doplačili za obdobje od 09.09.2021 do 09.09.2022.

Dodatne opombe in klavzule:
NEPREMIČNINSKI AGENTI :1. Janja Šubic št. licence 0239502363; 2. Urška Podhraški št. licence 0154901528 Mateja Funtek Derča 0326903241
10,00 odstotna udeležba pri škodi, vendar ne manj kot 450,00 EUR. (Z. št.: [1.1.1])
[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.
[5] Z začetkom veljavnosti te police prenehajo veljati zavarovalne pogodbe po zamenjanih policah in zavarovalnica nima obveznosti za morebitne škodne primere, ki so nastali po njihovem prenehanju.
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