Agro Zavarovalnica

Želje in potrebe strank

... dobra odločitev za varno žetev

vključno s svetovalnim zapisnikom
Podatki o svetovalcu
Priimek in ime

Telefon

E-pošta

Svetovanje opravljam za:
Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji,Titova 63, 2000 Maribor
Tel: 02/330 55 60, e-pošta: info@agrozavarovalnica.si, pritožbe@agrozavarovalnica.si
matična številka: 6588239000, št.vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v MB: 2014/8582
Dejavnost

zastopnik
drugo:

posrednik

zaposleni Agro Zavarovalnice

Ime in naslov podjetja / agencije

Plačilo
Prejmem provizijo, ki je odvisna od višine zavarovalne premije.
Ne prejmem plačila za sklenjena zavarovanja.

Podatki o zavarovancu
Priimek in ime oz. naziv podjetja

Naslov

KMG-MID

Svetovalni termin
uvodni

Datum

nadaljevalni

Položaj podjetja / KMG-MID se (je) od zadnjega svetovalnega termina
ni spremenil.
sledeče spremenil:

Stranka želi svetovalni pogovor o sledečih produktih:
Poljedelstvo in vrtnine / travinje
Hmeljarstvo
hmelj
konstrukcija
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Živinoreja
govedo
Vinogradništvo
grozdje
trta - rodni les
trsnice- cepljenke
sadike vinske trte
podlage (ključi, zarodišče)
selekcijski vinograd-cepiči

Rastlinjaki (vrtnarstvo)
steklenjaki
plastenjaki
Sadjarstvo
sadje
protitočne mreže
rodni les / drevesa
mladi nerodni nasadi
drevesnice
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Stranko zanimajo še naslednje zavarovalne rešitve:
Poljedelstvo in vrtnine da
• toča
• elementarni riziki
• suša

ne

že sklenjeno Živinoreja
da
• nalezljive bolezni
• pogin/mrtvorojenost
• usmrtitev v sili

ne

že sklenjeno

Hmeljarstvo
• toča
• vihar

da

ne

že sklenjeno Vinogradništvo
• toča
• gniloba po toči
• pozeba

da

ne

že sklenjeno

Sadjarstvo
• toča
• pozeba
• vihar / teža snega

da

ne

že sklenjeno Rastlinjaki (vrtnarstvo) da
• toča
• elementarni riziki

ne

že sklenjeno

Priporočila v zvezi z zavarovanji, vključno z utemeljitvijo:

Zavarovalni produkti, ki jih stranka kljub priporočilu ne želi:

Riziki, ki jih Agro Zavarovalnica ne krije:

Izjava stranke
 rebral sem zapisnik svetovalnega pogovora in s podpisom potrjujem pravilnost vseh podatkov.
P
Svetovanje v zvezi s priporočenimi zavarovalnimi produkti je bilo prilagojeno mojim potrebam na
osnovi posredovanih podatkov. Podpis tega zapisnika ne šteje kot podpis zavarovalne ponudbe.
Prejel sem kopijo tega zapisnika.
 e želim svetovanja in se odpovedujem priporočilom v zvezi s tem ali izbrani zavarovalni produkt
N
najbolje ustreza mojim željam in potrebam.

Kraj, datum

Podpis stranke
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Podpis zastopnika / svetovalca
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