Zavarovanje motornih vozil
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Podjetje: CROATIA zavarovanje d.d. podružnica Ljubljana
Produkt: Avtomobilsko zavarovanje
V tem dokumentu so navedene zgolj najpomembnejše informacije o produktu. Dokument ni prilagojen individualnim
potrebam in zahtevam sklenitelja zavarovanja. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije najdete v ponudbi, na
zavarovalni polici in v zavarovalnih pogojih. Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem
seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Z avtomobilskim zavarovanjem motornih in priključnih vozil, se zavarujete za finančna tveganja, povezana z uporabo vozila.
Obseg izbranih zavarovanih nevarnosti je določen na polici.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO
Materialna (uničenje in poškodovanje stvari)
ali nematerialna škoda (telesne poškodbe,
prizadeto zdravje ali smrt), ki jo z zavarovanim
vozilom nenamerno povzročite oškodovancu.
Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih
poškodb (AO – plus)
Nematerialna škoda voznika (telesne
poškodbe, prizadeto zdravje ali smrt) kot
povzročitelja prometne nesreče.
Nezgodno avtomobilsko zavarovanje
Smrt in invalidnost voznika, delavcev in
potnikov pri vožnji in upravljanju z vozili.
Avto asistenca
Organizacija in finančna pomoč v primeru
okvare, poškodbe, uničenja, kraje, težav s
ključi ali gorivom.
Zavarovanje avtomobilske pravne zaščite
Kritje stroškov obrambe v kazenskih in
upravno-kazenskih postopkih oziroma kritje
stroškov uveljavljanja utemeljenih
odškodninskih zahtevkov iz naslova prometne
nesreče.
Splošni kasko
Škoda na vozilu zaradi dogodkov v prometu,
kot so trčenje, zdrs, prevrnitev;
Požar, naravne nesreče (vihar, toča, potres,
zlonamerna dejanja).

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO
Škoda na vozilu, s katerim je bila povzročena
škoda;
Poškodbe voznika vozila, s katerim je bila
povzročena škoda.
Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih
poškodb (AO-plus)
Škoda, če je za prometno nesrečo izključno
odgovoren drugi udeleženec.
Nezgodno avtomobilsko zavarovanje
Škoda, ki nastane pri upravljanju in vožnji brez
vednosti oziroma odobritve lastnika vozila
(nedovoljena uporaba vozila).
Avto asistenca
Stroški materiala in rezervnih delov.
Zavarovanje avtomobilske pravne zaščite
Denarne kazni, globe ali stroški za izrečene
sankcije v kazenskih in upravno-kazenskih
postopkih.
Kasko zavarovanje vozila
Škoda, ki je posledica normalne rabe vozila;
Lažna prijava nastanka prometne nesreče ali
škode na vozilu (goljufija);
Škode, ki jo povzroči tovor, razen v primeru
prometne nesreče in ob pogoju, da je tovor
naložen v skladu s predpisi o cestnem prometu.

Delni kasko – možna je izbira zavarovalnih kritij
za naslednje nevarnosti
Kraja, razbitje stekel, razbitje zunanjih
svetlobnih teles in ogledala, poškodbe zaradi
naleta živali, poškodbe na parkirišču, najem
nadomestnega vozila, izguba/kraja ključev,
reg. tablic, male škode (kritje za nevarnosti
splošnega kaska do 5% zavarovalne vsote
splošnega kaska), avto plus (kritje škode na
vozilu zavarovanca kot povzročitelja
prometne nesreče), osebna prtljaga.

Ali je kritje omejeno?
Omejitve veljajo pri:
namenoma povzročeni škodi;
vožnji pod vplivom alkohola, mamil,
psihoaktivnih zdravil/drugih snovi;
kršitvi zakonskih in tehničnih predpisov;
vojnih dogodkih in terorističnih dejanjih;
drugih dejanjih, navedenih v pogojih.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na območju Republike Slovenije in držav članic Sistema zelene karte (te države so navedene na
zeleni karti).

Kakšne so moje obveznosti?
•

Prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za oceno nevarnosti in vplivajo na zavarovanje.

•

Nemudoma obvestiti zavarovalnico o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma podatkov, ki so pomembni za
izvajanje zavarovanja.

•

Plačati premijo v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.

•

Ob škodnem primeru preprečiti nastanek oz. povečanje škode in takoj obvestiti zavarovalnico o škodnem primeru.

Kdaj in kako plačam?
Kdaj: premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru
lahko premijo poravnate tudi v obrokih.
Kako: premijo lahko plačate po računu, s plačilno ali kreditno kartico ali z UPN obrazcem, nadaljnje premije pa preko
direktne obremenitve.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Začetek:
•

datum in ura začetka zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri
dneva začetka zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, oziroma ob 24. uri dneva plačila premije.

Prenehanje:
•

datum in ura prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Zavarovalno kritje preneha tudi v primeru, če
zavarovalec ne plača do zapadlosti zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo
drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo
zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok ne more izteči prej, preden ne preteče trideset
dni od zapadlosti premije. Zavarovalno kritje preneha tudi, če je zavarovalna pogodba odpovedana skladno z
določili zavarovalnih pogojev.

Kdaj lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovalec lahko zavarovanje odpove predčasno, ko preneha obstajati interes za zavarovanje (škodni dogodek,
sprememba lastništva, uničenje ali odtujitev vozila, odjava vozila iz prometa).
Zavarovalec lahko zavarovalno pogodbo odpove v roku enega meseca od dneva odklonitve izplačila zahtevka za
izplačilo zavarovalnine s strani zavarovalnice. Pri zavarovalni pogodbi sklenjeni na daljavo lahko zavarovalec v
štirinajstih (14) dneh od sklenitve odstopi od zavarovalne pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo
odločitev. Zahtevo za prekinitev zavarovalec posreduje zastopniku ali pošlje na naslov sedeža zavarovalnice ali na
elektronski naslov info@croatiazavarovanje.si.
Tudi zavarovalnica lahko odpove zavarovalno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom v roku enega meseca od
dneva odklonitve zahtevka za izplačilo zavarovalnine ali od dneva, ko izplača zavarovalnino.

