Zavarovanje mladega voznika
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 zavarovanje voznika z manj kot tremi leti vozniških izkušenj, ali voznik, ki vozi s spremljevalcem v skladu z veljavno
zakonodajo. Vozniške izkušnje se pričnejo šteti z dnevom prve pridobitve vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije. Naštete
nevarnosti lahko poljubno izbirate in jih med seboj kombinirate. Obseg izbranih zavarovanih nevarnosti je določen na polici.

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
zavarovanje mladega voznika po splošnih pogojih krije
škodo, ki nastane vozniku z manj kot tremi leti vozniških
izkušenj ali vozniku, ki vozi s spremljevalcem za povečano
nevarnost mladega voznika, v kolikor je izpolnjeno kritje
po osnovnem AO zavarovanju, vendar največ do višine
30% celotne škode, ki jo je zavarovalnica ali druga
zavarovalnica dolžna izplačati tretjim osebam oz. do
zneska navedenega v zavarovalni pogodbi.

Kaj ni zavarovano?
Zavarovalnica ne krije škode, ki ne izpolnjuje pogojev za
kritje po osnovnem zavarovanju (kot npr. nezavarovane
nevarnosti, izguba zavarovalnih pravic, opustitev razširitve
kritja, obračunane odbitke iz osnovnega zavarovanja in
podobno);
če je škodni dogodek iz osnovnega zavarovanja nastal pred
sklenitvijo tega zavarovanja.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb:
zavarovanje mladega voznika po splošnih pogojih krije
škodo, ki nastane vozniku z manj kot tremi leti vozniških
izkušenj ali vozniku, ki vozi s spremljevalcem za povečano
nevarnost mladega voznika, v kolikor je izpolnjeno kritje po
osnovnem AO plus zavarovanju, vendar največ do zneska
v višini 30% celotne škode, oz. do zneska navedenega v
zavarovalni pogodbi.
Zavarovanje avtomobilskega kaska:
zavarovanje mladega voznika po splošnih pogojih kritje
škodo, ki nastane vozniku z manj kot tremi leti vozniških
izkušenj ali vozniku, ki vozi s spremljevalcem za povečano
nevarnost mladega voznika, v kolikor je izpolnjeno kritje po
osnovnem kasku zavarovanju, vendar največ do zneska
v višini 30% celotne škode, oz. do zneska navedenega v
zavarovalni pogodbi.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno pri:
zavarovanju avtomobilske odgovornosti na 30% celotne
škode osnovnega zavarovanja oz. največ do Zakonsko
predpisanih minimalnih zavarovalnih vsot;
zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih poškodb na
30% celotne škode osnovnega zavarovanja oz. največ do
50.000 EUR;
zavarovanju avtomobilskega kaska na 30% celotne škode
osnovnega zavarovanja oz. največ do 50.000 EUR.

Kje je zavarovanje veljavno?
Če ni drugače dogovorjeno, velja zavarovanje na enakem območju, kot velja osnovno zavarovanje, oz. kot je navedeno v splošnih pogojih tega
zavarovanja.
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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 zavarovalnici vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;

•

predložiti zavarovalnici podatke o reševanju škodnega primera pri drugi zavarovalnici, vključno z regresnim zahtevkom, ki ga je nanj naslovila
druga zavarovalnica;

•

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, 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.

