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Nepremičninski posredniki Polica št.: 10019863073

Zavarovanec: BARBARA PLOJ S.P.
ZGORNJA KUNGOTA 17K, 2201 ZGORNJA KUNGOTA

Kraj zavarovanja: Republika Slovenija

NAČIN PLAČILA

Poslovalnica Celje
LAVA 7

3000 CELJE, SI
T: 035451772
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64,63 64,63 64,63
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64,64

19.08.2021 19.09.2021 19.10.2021
19.11.2021 19.12.2021 19.01.2022
19.02.2022

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

Plačnik: BARBARA PLOJ S.P. - 100% delež
Prvi obrok bo plačan po računu z zapadlostjo dne 19.08.2021.
Dinamika plačila: po sporazumu
Način plačila: PNG

Začetek zavarovanja: 12.08.2021 ob 24.00 uri Potek zavarovanja: 12.08.2022 ob 24.00 uri
Obračunsko obdobje od 12.08.2021 od 24.00 ure do 12.08.2022 do 24.00 ure

Zavarovalec: BARBARA PLOJ S.P.
ZGORNJA KUNGOTA 17K, 2201 ZGORNJA KUNGOTA

Šifra stranke: G1922821
ID št. za DDV: 81048360

Šifra stranke: G1922821
ID št. za DDV: 81048360

ZA PLAČILO OB SKLENITVI:  64,63obrač. 8,50 % DPZP Skupaj:59,57 EUR

*10019863073000*

Poklicna odgovornost nepremičninskih posrednikov
Zav.vsota Premija

SKLOP 1
Osn. za obr. premije

 150.000,00  417,00

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:BARBARA PLOJ

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: 417,00 DPZP 8,5% Premija z davkom: 452,45

SKUPAJ za obdobje od 12.08.2021 do 12.08.2022:  417,00
ZAVAROVALNA PREMIJA SKUPAJ: za čas od 12.08.2021 do 12.08.2022

Osnova za davek: 417,00
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OSTALA DOLOČILA

Polica št.:  10019863073

Zavarovalec 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);
- je bila pred sklenitvijo zavarovanja izvedena tudi opredelitev potreb in zahtev zavarovalca ter mu je bila na podlagi objektivnih 
informacij o zavarovanju omogočena informirana odločitev;
- je ob sklenitvi zavarovanja prejel vse na polici navedene pogoje in klavzule, ki so sestavni del zavarovanja in da je z njimi seznanjen;
- so navedeni podatki v polici točni.
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.

BARBARA PLOJ S.P.
Zavarovalec

V CELJE, 12.08.2021

Za zavarovanje velja sankcijska klavzula, ki je dostopna na www.generali.si/sankcijska_klavzula.

  

`sig, fd=BARBARA PLOJ S.P., sq=2, signer=409927331, rl=2`

`sig, fd=ANDREJA KRIVEC, sq=1, signer=409927331, rl=1`

4359 KRIVEC ANDREJA ES00214274
Šifra Za zavarovalnico ORGA


