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Splošni pogoji za GAP zavarovanje

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
♦ preostanek dolga
skupni znesek nezapadlega neodplačanega dolga po kreditni oziroma
leasing pogodbi na dan škodnega dogodka.
♦ avtomobilsko zavarovanje
zavarovanje avtomobilske odgovornosti in/ali zavarovanje avtomobilskega
kaska.
♦ tatvina vozila
kaznivo dejanje tatvine, vlomske in roparske tatvine, ropa ter protipravnega
odvzema vozila z namenom njegove uporabe.
♦ ocenjena vrednost vozila
tržna vrednost vozila na dan škodnega dogodka, določena na podlagi
cenitve zavarovalnice, ki obravnava zavarovalni primer iz avtomobilskega
zavarovanja in vključuje tudi vrednost rešenih delov.
♦ nakupna cena vozila
končna cena vozila z upoštevanimi pripadajočimi dajatvami (davek na
dodano vrednost, davek na motorna vozila…) in morebitnim prodajnim
popustom. V nakupno ceno se ne štejejo stroški plačljivih garancij,
registracije vozila, zavarovanje vozila, cestnin, financiranja, ki so vezani
na kredit ali leasing ter stroški zapadlih plačil iz morebitnih predhodnih
finančnih dogovorov, vključenih v novo financiranje.

1. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije izgubo, ki jo utrpi zavarovanec v primeru popolne škode na
vozilu, v obsegu in pod pogoji, določenimi z zavarovalno pogodbo, če je na
dan škodnega dogodka ocenjena vrednost vozila, ki jo določi zavarovalnica,
katera obravnava zavarovalni primer iz avtomobilskega zavarovanja, nižja
od vsote preostanka dolga in amortiziranega lastnega deleža.
(2) Če je zavarovanje sklenjeno za vozilo, pri katerem ni poteklo več kot eno
leto od prve registracije, zavarovalnica krije razliko med nakupno ceno
vozila in ocenjeno vrednostjo vozila (GAP+), v kolikor je zavarovalni primer
nastopil v prvih 24 mesecih trajanja zavarovanja (9.člen).
(3) Popolna škoda je tista škoda na vozilu, ki jo kot popolno oceni zavarovalnica,
ki obravnava škodni dogodek iz avtomobilskega zavarovanja, in je posledica
uničenja, poškodovanja ali tatvine vozila zaradi presenetljivih in od
zavarovančeve in voznikove volje neodvisnih dogodkov.
(4) Zavarovanje velja, če se je škodni dogodek iz avtomobilskega zavarovanja
zgodil na območju Evrope.

2. člen - VSEBINA  ZAVAROVALNEGA  KRITJA
Predmet zavarovanja je izguba iz prejšnjega člena, ki jo utrpi zavarovanec,
pri čemer:
(1) je zavarovanec fizična, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki je kreditojemalec oziroma leasingojemalec;
(2) je vozilo osebno vozilo ali spada v kategorijo lahkih gospodarskih vozil,
namenjeno pa je prevozu oseb in stvari z do osmimi (8) plus enim (1)
sedežem, katerega skupna masa ne presega 3,5 tone;
(3) so znamka, model in tip vozila ob nastanku škodnega dogodka navedeni
v EUROTAX-u;
(4) je v primeru škode iz zavarovanja avtomobilskega kaska vozilo zavarovano
pred nevarnostmi splošnega (polnega) avtomobilskega kaska pri
zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji, z največ 2-odstotno odbitno
franšizo in vključenim kritjem nevarnosti tatvine vozila.

3. člen - SKLENITEV  IN  TRAJANJE  ZAVAROVANJA
Poleg primerov, ki so navedeni v Skupnih določilih splošnih pogojev
zavarovanje, preneha tudi:
1) z dnem prenehanja veljavnosti kreditne ali leasing pogodbe (potek,
predčasna odpoved, razdor ali odstop od pogodbe, predčasno odplačilo
kredita ali leasinga v celoti);

2) z dnem, ko je vozilo odtujeno, razen pri univerzalnem pravnem
nasledstvu (dedovanje), če prevzemnik hkrati tudi prevzame dolg ali
pristopi k dolgu iz kreditne ali leasing pogodbe;
3) ob uveljavitvi zavarovalnega primera in izplačilu zavarovalnine.

4. člen - OSNOVA  ZA  OBRAČUN  PREMIJE
(1) Osnova za obračun premije je seštevek zneska financiranja in lastnega
deleža.
(2) Znesek financiranja je glavnica kredita ali znesek leasinga iz kreditne
oziroma leasing pogodbe, ki je namenjen nakupu oz. najemu vozila in
lahko vključuje tudi plačilo stroškov priprave vozila in dodatne garancije,
registracije vozila, zavarovanje vozila, cestnine in financiranja, če so ti
stroški financirani iz kredita ali leasinga.
(3) Lastni delež je plačilo preostanka vrednosti vozila, ki ni financirano s
kreditom ali leasingom, h kateremu je sklenjeno to zavarovanje.

5. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER
Zavarovalni primer nastopi, če v primeru popolne škode za zavarovanca nastane
finančna izguba, ker je na dan škodnega dogodka ocenjena vrednost vozila,
ki jo določi zavarovalnica, ki obravnava zavarovalni primer iz avtomobilskega
zavarovanja, nižja od vsote preostanka dolga in amortiziranega lastnega deleža
oz. nakupne cene vozila v primeru GAP+.

6. člen - PRIJAVA  ZAVAROVALNEGA  PRIMERA
(1) Zavarovanec je dolžan zavarovalnici pisno prijaviti zavarovalni primer
najpozneje v tridesetih dneh po nastanku škodnega dogodka iz
avtomobilskega zavarovanja.
(2) Za obravnavo zavarovalnega primera je potrebno predložiti:
1) kopijo prometnega dovoljenja ali potrdilo, ki nadomešča ta dokument
v primeru tatvine vozila,
2) kopijo kreditne ali leasing pogodbe,
3) potrdilo o preostanku dolga oziroma o preostanku nezapadlih
neplačanih obrokov,
4) cenitveni zapisnik zavarovalnice, ki obravnava zavarovalni primer
iz avtomobilskega zavarovanja, iz katerega so razvidni: zavarovano
vozilo, vzrok škode, ocena škode, datum škodnega dogodka, ocenjena
vrednost vozila na dan škodnega dogodka, znesek franšize ter znesek
in datum morebitne izplačane zavarovalnine,
5) potrdilo o zaključenem škodnem primeru in izplačilu zavarovalnine iz
avtomobilskega zavarovanja,
6) dokazilo o prijavi škodnega dogodka policiji.
(3) Zavarovalnica lahko zahteva tudi druge podatke in dokumente, s katerimi
razpolaga zavarovanec, ki bi jih upravičeno potrebovala pri obravnavi zahtevka.

7. člen - IZKLJUČITEV  ZAVAROVANJA
(1) Zavarovanje ne krije primerov, kjer ni nastala popolna škoda in ni bila
izplačana zavarovalnina iz avtomobilskega zavarovanja.
(2) Zavarovanje tudi ne krije naslednjih primerov:
1) če je škoda posledica namernega dejanja zavarovalca, zavarovanca
ali voznika;
2) če je škoda posledica vojne, vojni podobnih dogodkov in sovraštev,
terorističnih dejanj, državljanskih vojn in nemirov, ki izhajajo iz tovrstnih
dogodkov, sabotaž s političnimi motivi, detonacije eksploziva, če je
slednje povzročeno zlonamerno ali politično pogojeno, zaplemb,
zasega, odvzema, utaje ali drugih podobnih ukrepov, ki jih izvaja ali jih
namerava izvesti katera koli oblast ali druga podobna organizacija, ki
se bori za oblast;
3) če je škoda posledica jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivnega
onesnaženja.
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8. člen - UGOTAVLJANJE  VIŠINE  ŠKODE  IN  DAJATEV  
ZAVAROVALNICE  (ZAVAROVALNINA)
(1) Višina škode, ki jo krije zavarovalnica, se ugotavlja tako, da se od seštevka
zneskov preostanka dolga in amortiziranega lastnega deleža odšteje
ocenjena vrednost vozila, zmanjšana za morebitni znesek soudeležbe
zavarovanca pri škodi (franšiza).
(2) Preostanek dolga se izračuna na zadnji dan meseca, v katerem je nastal
škodni dogodek, pri čemer se v preostanek dolga ne vštevajo obveznosti,
ki so zapadle v plačilo pred škodnim dogodkom, ne glede na to, ali so bile
plačane, ali obveznosti, ki so sicer zapadle po škodnem dogodku, vendar
kot posledica neizpolnitve obveznosti pred škodnim dogodkom.
(3) Amortizirani znesek lastnega deleža se izračuna tako, da se za vsak mesec
trajanja kreditne ali leasing pogodbe, znesek, ki predstavlja lastni delež,
amortizira s stopnjo 0,5 % na mesec. Mesec, v katerem je nastal škodni
dogodek, se pri amortizaciji upošteva, če je škodni dogodek nastal po 15.
dnevu v mesecu.
(4) Zavarovalnica izplača zavarovalnino najpozneje v 14. dneh po prejemu
popolne dokumentacije, ki jo potrebuje za obravnavo zavarovalnega
primera.

(2) GAP+ kritje velja samo, če je zavarovanje sklenjeno za novo vozilo ali za
vozilo, pri katerem ni preteklo več kot eno leto od prve registracije.
(3) GAP+ kritje velja prvih 24 mesecev od datuma začetka zavarovanja, ki je
na zavarovalni polici.
(4) Višina škode, ki jo krije zavarovalnica, se ugotavlja tako, da se od nakupne
cene vozila odšteje ocenjena vrednost vozila, zmanjšana za morebitni
znesek soudeležbe zavarovanca pri škodi (franšiza).
(5) Pri uveljavljanju škode po kritju GAP+ zavarovanec izkaže nakupno
ceno z računom, izdanim za nakup (kredit) ali najem (leasing) vozila.
Če zavarovanec ne predloži računa, se šteje, da je nakupna cena vozila
enaka prodajni vrednosti vozila v času nakupa na podlagi metodologije
vrednotenja vozil po EUROTAX-u.

10.člen - SKUPNA  DOLOČILA  SPLOŠNIH  POGOJEV
Poleg teh splošnih pogojev se uporabljajo tudi Splošna določila splošnih pogojev
z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z
določili teh splošnih pogojev.

9.člen - KRITJE DO NAKUPNE CENE VOZILA (GAP+)
(1) Kritje do nakupne cene vozila pomeni, da zavarovalnica krije razliko med
nakupno ceno vozila in ocenjeno vrednostjo vozila, če je to za zavarovanca
ugodneje (GAP+).

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-gap/19-3 se uporabljajo od 15. marca 2019.

