CROATIA zavarovanje d.d. podružnica Ljubljana
Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana

PRAVNO OBVESTILO
Družba Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, opravlja zavarovalne
posle preko podružnice CROATIA zavarovanje d.d. podružnica Ljubljana, Drenikova
ulica 36, 1000 Ljubljana, matična št.: 7078412000, ID št. za DDV: SI 82506507 (v
nadaljevanju: podjetje Croatia zavarovanje).
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.croatiazavarovanje.si (v
nadaljnjem besedilu: spletna stran), ki so oblikovane z namenom nuditi uporabnikom
splošne informacije o našem podjetju, storitvah ter produktih. Vsa vsebina na teh
spletnih straneh je last podjetja Croatia zavarovanje in je zgolj informativne narave.

Omejitev odgovornosti
Podjetje Croatia zavarovanje si bo po najboljših močeh prizadevalo redno in skrbno
preverjati ter posodabljati vsebino spletne strani, vendar ne prevzema kakršnekoli
odgovornosti za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni
strani.
Pridržujemo si pravico kadarkoli in na kakršenkoli način spreminjati vsebino spletne
strani, ne glede na razlog in brez obveznosti obveščanja uporabnikov. Podjetje Croatia
zavarovanje ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.
Niti podjetje Croatia zavarovanje niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je
sodelovala pri izdelavi ali sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti
odgovorna za uporabo spletne strani in za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala kot
posledica uporabe tam nahajajočih se spletnih vsebin, informacij in gradiv, zaradi
nezmožnosti uporabe spletne strani ali z dostopom prek povezav do drugih spletnih
strani.
Podjetje Croatia zavarovanje ne prevzema kakršnegakoli jamstva, da informacije,
programska oprema ali druga gradiva, ki so dostopni preko njene spletne strani, niso
okuženi z virusi ali drugimi škodljivimi komponentami. Podjetje Croatia zavarovanje
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prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino informacij, pridobljenih prek povezav, ki
niso njena last, ali za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine
Skladno z veljavnim Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.
16/2007-UPB3 s sprem.) je podjetje Croatia zavarovanje imetnik materialnih avtorskih
pravic nad vsemi vsebinami objavljenimi na spletni strani (fotografije, ilustracije,
besedilo, animacije, grafični elementi in ostale avtorske vsebine v najširšem pomenu).
Če ni drugače določeno, ostanejo avtorske pravice v izključni lasti podjetja Croatia
zavarovanje in jih lahko tretje osebe uporabljajo le s predhodnim pisnim soglasjem
podjetja Croatia zavarovanje.
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno,
nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani, kot je npr.
kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in kakršnokoli razširjanje v komercialne
namene, je prepovedana. Navedeno velja tudi za programsko opremo podjetja Croatia
zavarovanje.
Z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah je izjemoma dovoljena uporaba oziroma
reproduciranje avtorskih del za namen obveščanja javnosti, za namene pouka ter z
namenom ponazoritve, soočenja ali napotitev (v obliki citatov), vendar je pri tem
obvezno navesti vir in avtorstvo dela.
Podjetje Croatia zavarovanje je imetnik vseh znamk, objavljenih na spletni strani, če ni
na spletni strani izrecno navedeno drugače. Znamke podjetja Croatia zavarovanje so
varovane z določili veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006UPB3 s sprem.) in z mednarodnimi akti. Uporaba vseh znakov (znamk, logotipov, ipd.)
brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Croatia zavarovanje ni dovoljena.
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Varstvo osebnih podatkov
V podjetju Croatia zavarovanje se zavedamo pomena varovanja osebnih podatkov in
varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse
ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Obvezujemo se, da bomo osebne
podatke uporabnikov spletne strani obdelovali in varovali v skladu z veljavnim Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1) in Splošno uredbo o
varstvu podatkov. Podrobnejše informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih
podatkov so na voljo v Obvestilu o varstvu osebnih podatkov.

Izdaja računa
Po opravljenem nakupu podjetje Croatia zavarovanje na e-naslov kupca posreduje račun
v PDF formatu. V primeru osebnega prevzema dokumentacije, kupec prejme račun v
fizični obliki.

Splošno
Z vstopom na spletno stran in njeno uporabo potrjujete, da ste sprejeli v pravnem
obvestilu opisane pogoje in omejitve ter z njimi soglašate. Pravno obvestilo je
zavezujoče in je lahko predmet sprememb, zato svetujemo, da se z veljavnim Pravnim
obvestilom seznanite ob vsakem obisku spletne strani.
Za rešitev morebitnih sporov iz naslova uporabe spletne strani je pristojno stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
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