Zavarovanje motornih vozil
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Avtomobilska zavarovanja
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu. Povzetek ni prilagojen vašim individualnim
potrebam in zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred sklenitvijo zavarovanja ali po
njej). 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:

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti:

zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (uničenje ali
poškodovanje stvari) ter nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe,
okvara zdravja ali smrt), ki je nastala zaradi uporabe ali posesti
vozila povzročitelja.
Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb:
telesne poškodbe voznika zavarovanega  motornega vozila v
primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam.
Zavarovanje avtomobilskega kaska:
Splošni kasko:
škodo, če je do nje prišlo v prometu in mirovanju (prometna nesreča,
trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec ali padec predmeta).
Delno kasko zavarovanje - zavaruje vozilo pred
naslednjimi nevarnostmi:
B – požarne nevarnosti in naravne nesreče;
D – živali;
E – steklo;
H – parkirišče;
J – zunanja svetlobna telesa in ogledala;
K – kraja.
Zavarovanje avtomobilske asistence:

škoda na vozilu, s katerim je bila povzročena
škoda;
poškodbe voznika vozila, s katerim je bila
povzročena škoda.
Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih
poškodb:
škoda med vožnjo, opravljeno brez vednosti in
odobritve lastnika vozila.
Zavarovanje avtomobilskega kaska:
škoda, ki jo povzroči tovor, razen ko zaradi trčenja,
prevrnitve, zdrsa ali padca vozila tovor povzroči
dodatno škodo.
Zavarovanje avtomobilske asistence:
stroški materiala in rezervnih delov;
kritje za bivalne prikolice velja le v primeru, ko je
zavarovana prikolica speta z vozilom, ki jo vleče.
Zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite:
denarne kazni, globe in drugi ukrepi premoženjske
narave izrečeni v postopkih obrambe

organizacija pomoči doma in na cesti (vleka in prevoz vozila), pomoč
pri težavah s ključi, odprava posledic napačnega točenja goriva;
organizacija prevoza zavarovancev, nadomestno vozilo.
Zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite:
izplačilo nadomestila škode na zavarovanem vozilu in zavarovanih
stvareh, ki je posledica trčenja zavarovanega vozila z drugim
znanim udeležencem v prometu;
krije stroške obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih postopkih
zaradi prometne nesreče.
Nezgodno avtomobilsko zavarovanje:
zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z
motornimi vozili v primeru invalidnosti ali smrti.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Dodatno kasko zavarovanje:
•

strojelomno zavarovanje motornih vozil in  delovnih naprav na
vozilih;

•

zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega
blaga in drugih stvari v vozilih.
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Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno v primeru:
namerno povzročene 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 dogodkov in terorističnih dejanj;
drugih dejanj, navedenih v pogojih.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja na območju Republike Slovenije in držav, ki so podpisnice Sporazuma med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic
Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih članic oziroma območju držav, podpisnic Splošnih pravil (zelena karta) ter območju
ostalih držav, oziroma kot je navedeno v posameznih pogojih.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;

•

omogočiti pregled in revizijo rizika;

•

pravočasno plačati premijo;

•

prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva, ko zanj izvem;

•

v primeru vloma ali ropa oziroma poskusa teh dejanj, požara, eksplozije, objestnih dejanj tretjih oseb, namernih dejanj ali namerne opustitve
dolžnega ravnanja zavarovančevih delavcev moram takoj obvestiti policijo;

•

predložiti zavarovalnici vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;

•

pri zahtevku iz odgovornosti tega odstopiti zavarovalnici, zavarovalnico obvestiti o sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov in vloženi tožbi,
ji prepustiti vodenje pravde in brez njenega dovoljenja nikoli priznati odškodninske odgovornosti ali se poravnati z oškodovancem;

•

če izvem, kje so ukradene stvari, moram nemudoma ukreniti vse potrebno, da se ugotovi istovetnost teh stvari in da jih dobim čim prej nazaj,
ter o tem takoj obvestiti zavarovalnico.

•

predložiti vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;

•

obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena ali prebivališča.

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

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno kritje začne veljati po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija
oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan
poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja ali je zavarovanje sklenjeno brez poteka (permanentna polica), lahko pisno odpovem pogodbo 3
(tri) mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 (tri) leta, lahko pisno odpovem pogodbo po poteku
tega obdobja, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.

