Premoženjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje koles in kolesarjev
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 zavarovanje kolesa in kolesarja.

Kaj je zavarovano?
Odgovornost lastnika kolesa:
odškodninski zahtevki tretjih oseb za škodo, ki jo
zavarovanec s posestjo ali uporabo kolesa povzroči tretjim
osebam in ima za posledico poškodovanje oseb ali stvari.
Asistenca:
organiziranje asistenčne storitve (prevoz zavarovancev,
namestitev v hotelu, informacije in pomoč za kolo doma/na
cesti ter prevoz kolesa) ter kritje stroškov njihove izvedbe.
Nezgoda:
v zavarovanje so vključene nezgode, ki nastanejo pri vožnji
in upravljanju kolesa in imajo za posledico nezgodno smrt,
trajno invalidnost in nastanitev in zdravljenje v bolnišnici
(nadomestilo za bolnišnični dan).

Kaj ni zavarovano?
Škode/nezgode, ki nastanejo zaradi delovanja alkohola,
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi na zavarovanca.
Odgovornost lastnika kolesa:
škode, ki jih utrpi zavarovanec, njegov zakonec,
izvenzakonski ali istospolni partner, otroci ter ostale osebe,
ki živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu;
škode nastale na zavarovančevem premoženju.
Nezgoda:
nezgode, ki nastanejo zaradi ali kot posledica navadnih,
nalezljivih in poklicnih bolezni, motnje zavesti, epileptičnega
napada, kapi, infarkta, poskusa ali izvršitve samomora;
nezgode, ki nastanejo zaradi potresa, naravnih nesreč,
terorizma, vojnih dogodkov in drugih dogodkov ter dejanj,
navedenih v pogojih.
Asistenca:

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

Uničenje ali poškodovanje kolesa;

•

širše teritorialno kritje pri zavarovanju asistence (Avstrija,
Italija, Madžarska in Hrvaška).

če asistenčni center ni bil pravočasno obveščen o
asistenčnem primeru oz. če zavarovanec ni poklical
asistenčnega centra;
če je asistenčni primer nastal na področjih, ki niso dostopna
s cestnim vozilom izvajalca asistenčnih storitev.
Uničenje ali poškodovanje kolesa:
škoda na kolesu, ki nastane kadar kolo upravlja oseba, ki ni
navedena na zavarovalni polici;
lepotne napake.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila
zavarovalnin/odškodnin v zavarovalnem letu/obdobju
(agregati izplačil) in soudeležbe pri škodi se opredelijo v
zavarovalni pogodbi.
Nezgoda:
zavarujejo se lahko osebe od 14. leta starosti dalje.
Uničenje ali poškodovanje kolesa:
le v kolikor je škoda posledica prometne nesreče, požara,
strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacij in
demonstracij, vlomske tatvine in ropa ter potresa.
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Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja na območju Evrope, razen pri asistenci kjer zavarovanje velja v Republiki Sloveniji.

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;

•

predložiti vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, 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;

•

obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega osebnega imena ali bivališča v petnajstih dneh od dneva spremembe.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno kartico, plačilnim nalogom ali elektronskim nakazilom, nadaljnje
premije pa prek direktne obremenitve, plačilnega naloga ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalna pogodba učinkuje 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, če ni drugače dogovorjeno. Zavarovanje učinkuje do izteka 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, 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 časa, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.

