Kreditna zavarovanja

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje izgube v primeru popolne škode na vozilu
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim
potrebam ter zahtevam. Popolne pred pogodbene 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 zavarovanje škode, ki jo utrpi zavarovanec v primeru popolnega uničenja ali tatvine  vozila, ki je kupljeno na kredit ali
financirano z leasingom.

Kaj je zavarovano?
Za nova vozila prvi dve leti zavarovanja: finančna izguba
nastala zaradi razlike med ocenjeno vrednostjo vozila in
nakupno ceno vozila;
za nova vozila po dveh letih zavarovanja: finančna izguba
nastala zaradi razlike med dolgom do banke ali lizinga
z upoštevanjem lastnega dela kupnine, če je večji od
ocenjene vrednosti vozila na dan škodnega dogodka;
za rabljena vozila: finančna izguba nastala zaradi
razlike med dolgom do banke ali lizinga z upoštevanjem
lastnega dela kupnine, če je večji od ocenjene vrednosti
vozila na dan škodnega dogodka.

Kaj ni zavarovano?
Primeri, kjer ni nastala popolna škoda in ni bila izplačana
zavarovalnina iz avtomobilskega zavarovanja;
škoda, ki je posledica namernega dejanja zavarovalca,
zavarovanca ali voznika;
primer, ko ne obstaja dolg do banke oz. leasing družbe.

Ali je kritje omejeno?
Vozilo mora biti tudi kasko zavarovano pred nevarnostmi
splošnega (polnega) avtomobilskega kaska z največ
2-odstotno odbitno franšizo in vključenim kritjem
nevarnosti tatvine vozila;
zavarovanje traja do izteka kreditne ali lizing pogodbe,
vendar največ:
do 84 mesecev za novo vozilo oz.;
do 60 mesecev za rabljeno vozilo.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja, če se je škodni dogodek iz avtomobilskega zavarovanja zgodil na območju Evrope.

Kakšne so moje obveznosti?
•

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

•

omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika;

•

pravočasno plačati premijo;

•

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

•

pisno prijaviti zavarovalni primer najpozneje v tridesetih dneh po nastanku škodnega dogodka iz avtomobilskega zavarovanja;

•

obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena ali bivališča.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja v enkratnem znesku za celoten čas trajanja zavarovanja, razen če je v polici navedeno drugače.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje se sklene za določen čas. Zavarovanje se prične ob 24.00 tistega dne, ki je na polici naveden kot dan začetka zavarovanja.
Zavarovanje velja v času kreditne oz. leasing pogodbe vendar največ 7 let. Zavarovanje brez kredite oz. leasing pogodbe ni veljavno.
Zavarovanje preneha z dnem navedenim v zavarovalni polici, kot tudi z dnem morebitnega predčasnega prenehanja veljavnosti kreditne ali
leasing pogodbe, oziroma z dnem, ko je vozilo odtujeno ali ob uveljavitvi zavarovalnega primera in izplačilu zavarovalnine.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, lahko po preteku tega roka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopim od pogodbe tako, da to
zavarovalnici pisno sporočim.

