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Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim
potrebam ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno
preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za celovito avtomobilsko zavarovanje motornih vozil. Z njimi se zavaruje vozilo za vsa finančna tveganja, povezana z uporabo vozila.
Med naštetimi zavarovanimi nevarnostmi lahko poljubno izbirate in jih med seboj kombinirate. Obseg izbranih zavarovanih nevarnosti je
določen na polici.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb
na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi in
posesti vozila, navedenega v polici prišlo do smrti,
telesne poškodbe, prizadetega zdravja osebe
(poškodovanje oseb) ali uničenja oz. poškodovanja
stvari (poškodovanje stvari)

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
škoda na vozilu, s katerim je bila povzročena škoda;
poškodbe voznika, vozila s katerim je bila
povzročena škoda;
materialna škoda, povzročena zavarovalcu, lastniku,
solastniku ali skupnemu lastniku vozila, s katerim je
bila škoda povzročena.
Zavarovanje voznika:
škoda med vožnjo, opravljeno brez vednosti in
odobritve lastnika zavarovanega vozila.
Zavarovanje avtomobilskega kaska
škoda zaradi tovora, razen ko zaradi trčenja,
prevrnitve, zdrsa ali padca vozila tovor povzroči
dodatno škodo.
Zavarovanje avtomobilske asistence
stroški nabave nadomestnih delov, pnevmatike,
ključev ali ključavnice;
stroški goriva;
kritje za prikolice, registrirane samostojno.
Nezgodno zavarovanje potnikov:
nezgode nastale zaradi uporabe vozila na športnih
prireditvah, pri katerih je pomembno, da se dosežejo
najvišje hitrosti ter pri udeležbi z vozili na dirkah,
vadbenih vožnjah ali drugih športnih prireditvah.

Kaj lahko dodatno zavarujem?

Zavarovanje voznika:
nevarnosti nastanka telesne poškodbe ali smrti, ki ju
utrpi zavarovana oseba kot posledico prometne
nesreče, ko je odgovoren sam.
Zavarovanje avtomobilskega kaska:
Osnovni kasko:
škoda zaradi uničenja ali poškodovanja v prometu ali
mirovanju če je do nje prišlo zaradi prometne
nesreča, požarnih nevarnosti, udarca predmeta.
Dodatna kritja - zavarujejo vozilo pred naslednjimi
nevarnostmi:
vandalizem in demonstracije,
padec predmetov iz objekta,
naravne nesreče,
dotik živali,
steklo,
parkirišče,
svetlobna telesa in ogledala,
kraja,
ključi, dokumenti, reg. tablice,
strojelom,
osebni predmeti,
zaščita izgube kritja,
nova vrednost (1. leto),
zaščita financiranja,
mednarodna korespondenca,
nadomestno vozilo.
Zavarovanje avtomobilske asistence:
organizacija pomoči doma in na cesti (vleka in
prevoz vozila), pomoč pri težavah s ključi, odprava
posledic napačnega točenja goriva, organizacija
prevoza zavarovancev.
Nezgodno zavarovanje potnikov
zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri
upravljanju in vožnji z motornimi vozili v primeru
invalidnosti ali smrti.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno v primeru:
če je voznik škodo povzročil namenoma;
škode, če voznik ni imel veljavnega vozniškega
dovoljenja;
če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola,
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi;
če vozilo ni bilo tehnično brezhibno;
vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj;
drugih dejanj, navedenih v pogojih.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na ozemlju Republike Slovenije in držav članic Evropske skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije
(države članice EU) in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil
(zelena karta).

Kakšne so moje obveznosti?
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predpisih.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali preko UPN obrazca. Nadaljnje
premije pa preko direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne veljati od 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan začetka zavarovanja in če je do tega dne plačan
najmanj prvi obrok premije v primeru, da je dogovorjeno obročno plačilo premije, razen če ni drugače dogovorjeno.
Zavarovanje neha veljati ob 24. uri dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno v zavarovalni pogodbi, sme vsaka stranka od nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da
mora o tem pisno obvestiti drugo stranko najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot
tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe tako, da to pisno
sporoči drugi stranki.
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