
Kaj je zavarovano?
Stroški zdravljenja:

 kritje dogovorjenega dela stroškov  zdravljenja 
živali kot posledica bolezni ali nezgode.

Pogin živali:
 pogin živali zaradi bolezni ali nezgode.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Zavarovanje živali v tujini:
• kritje dogovorjenega dela stroškov zdravljenja.

Zavarovanje živali v času prevoza:
• kritje dogovorjenega dela stroškov zdravljenja;
• pogin živali.

Stroške iskanja izginule ali ukradene živali:
• stroški iskanja, oglaševanja, nastanitve živali pri 

najditelju ali zavetišču in morebitne nagrade.

Stroške nastanitve živali zaradi hospitalizacije 
zavarovanca

Asistenca za hišne ljubljenčke:
• kritje dogovorjenih stroškov povratnega prevoza 

do veterinarja;
• kritje dogovorjenih stroškov prevoza od najditelja 

živali do zavarovanca;
• posredovanje informacij o veterinarjih, hotelih, 

zavetiščih, šolah, varstvu.

Odgornost lastnika živali:
• za škodo na osebah ali stvareh.

Izgubo namenske sposobnosti

Stroške pokopa živali:
• kritje dogovorjenih  stroškov kremiranja in 

pokopa živali.

Kaj ni zavarovano?
Zavarovanje ne krije škode, ki nastane zaradi:

 vzroka, ki je obstajal že pred sklenitvijo zavarovanja;
 vzroka, ki je nastal v karenčni dobi;
 dednih in prirojenih obolenj ali napak,  

ki so navedene v pogojih;
 izginitve ali kraje živali;
 namernega prikrivanja dejstev;
 drugih vzrokov navedenih v pogojih.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno v primeru:

 kritja stroškov zdravljenja in odgovornosti 
lastnika živali (soudeležba zavarovanca);

 trajanje zavarovanja za primer pogina živali;
 drugih dejanj, navedenih v pogojih.

Zavarovanje živali
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija 
Produkt: Zavarovanje psov, mačk in ostalih družnih živali

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o 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 celovito permanentno zavarovanje psov, mačk in ostalih družnih živali. Med naštetimi zavarovanimi nevarnostmi lahko 
poljubno izbirate in jih med seboj kombinirate. Obseg izbranih zavarovanih nevarnosti je določen na polici.
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Kje je zavarovanje veljavno?
 Če ni drugače dogovorjeno zavarovanje velja na območju Republike Slovenije.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, pomembnih za zavarovanje;
• plačilo zavarovalne premije;
• obveščanje zavarovalnice o spremembah okoliščin, ki vplivajo na zavarovanje;
• obveznosti po nastanku zavarovalnega primera.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali preko UPN obrazca. 
 

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Če ni drugače dogovorjeno, jamčenje zavarovalnice za škode zaradi nezgode začne ob 24. uri 3. dne (karenca), za škode zaradi bolezni 
pa ob 24. uri 14. dne od tistega dne (karenca), ko je premija plačana. Za škode iz kritja stroškov zdravljenja po Velikem in Comfort paketu 
začne jamčenje ob 24. uri 180. dne (karenca) od dneva sklenitve zavarovanja. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure tistega 
dne, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanec lahko po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja odstopi od zavarovalne pogodbe.


