Zavarovanje motornih vozil
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica:
Produkt:

Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Slovenija
Zavarovanje motornih vozil

Ta dokument z informacijami o produktu je namenjen le povzetku nekaterih glavnih kritij in izključitev ter ni prilagojen vašim
individualnim potrebam ter zahtevam. Celotne informacije o zavarovalnem produktu oz. ostale pravice in obveznosti strank so
na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred
ali po sklenitvi zavarovanja). Svetujemo vam, da si z namenom seznanitve z zavarovalnim produktom v celoti, natančno preberete
vso omenjeno dokumentacijo.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje predstavlja celovito avtomobilsko zavarovanje motornih in priklopnih vozil, s katerim se zavaruje vozilo za vsa finančna tveganja,
povezana z uporabo in posestjo vozila. Obseg izbranih nevarnosti je določen na polici.

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
 oškodovančeva materialna (uničenje ali poškodovanje
stvari) ter nematerialna škoda (telesne poškodbe, prizadeto
zdravje ali smrt), ki je nastala zaradi uporabe ali posesti vozila
povzročitelja.
Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb:
 telesne poškodbe in smrt voznika kot povzročitelja
prometne nesreče.
Kasko zavarovanje:
Pri polnem in splošnem kasku je krita škoda zaradi izginitve,
uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane
zaradi:
 prometne nesreče;
 vandalizma;
 toče;
 poškodovanja vozila.
Pri delnem kasku je vozilo zavarovano pred naslednjimi
nevarnostmi:
 kombinacija D – neposrednega naleta divjadi ali domače
živali;
 kombinacija H – trka ali dotika neznanega motornega
vozila na parkiranem vozilu;
 kombinacija J – razbitja, poškodovanja in kraje
standardno vgrajenih stekel, svetlobnih teles in ogledal;
 kombinacija E – razbitja in poškodovanja standardno
vgrajenih stekel;
 kombinacija I – najema nadomestnega vozila;
 kombinacija T – vlomne tatvine, ropa, roparske tatvine;
 kombinacija U – tatvine avtomobilskih ključev, tatvine ali
uničenja registrske tablice, tatvine ali uničenja osebnih
dokumentov.
Dodatno je v okviru kasko zavarovanja mogoče zavarovati
še:
 stroške prodaje osebnega vozila, ki je uničeno zaradi ene
od zavarovanih nevarnosti (prevzem rešenih delov);
 odkup amortizacije zaradi zmanjšanja vrednosti
pnevmatike in strošek obeh pnevmatik na eni osi
(pnevmatika+);
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 odbitno franšizo in izgubo bonusa, če je zavarovalnica
uspela iz naslova subrogacije do odgovorne osebe ali
njene zavarovalnice izterjati več kot polovico (t.j. več kot
50 %) izplačane zavarovalnine skupaj s stroški in obrestmi
(subrogacija+);
 škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih
stvari, ki nastane zaradi napake v konstrukciji, materialu
ali izdelavi in neposrednega delovanja električnega toka
(strojelom).
Zavarovanje avtomobilske asistence:
 pomoč na cesti za primer posledic prometne nesreče,
okvare vozila, vandalizma, poškodovanja, kraje vozila,
težav s ključi in gorivom.
Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila:
 stroški obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih
postopkih oziroma stroški uveljavljanja utemeljenih
odškodninskih zahtevkov iz naslova prometne nesreče.
Zavarovanje izgube vrednosti vozila:
 škodo, ki predstavlja razliko med fakturno (nerevalorizirano) ceno vozila in ocenjeno vrednostjo vozila
pred škodnim dogodkom v primeru prometne nesreče, ko
gre za popolno škodo, ali kraje celotnega vozila.
Zavarovanje pravne zaščite vozniškega dovoljenja:
 stroški zastopanja v postopkih pri zagroženem odvzemu
vozniškega dovoljenja ali v primeru prepovedi vožnje, če
je postopek posledica prometne nezgode ali prometnega
prekrška.
Zavarovanje stroškov ponovnega opravljanja vozniškega
izpita:
 stroški ponovnega opravljanja vozniškega izpita, ko se
zavarovancu izreče prenehanje veljavnosti le-tega, kot
posledica prekoračitve najvišjega števila kazenskih točk
po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.
Nezgodno avtomobilsko zavarovanje:
 vozniki, potniki in delavci pri upravljanju in vožnji z
motornimi vozili za primere iinvalidnosti ali smrti ali
dnevne odškodnine ter bolnišničnega dneva.

Zavarovanje mladega voznika:
 škoda, ki nastane mlademu vozniku, ki jo povzroči kot
voznik vozila, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti, zavarovanje voznika za škodo
zaradi telesnih poškodb in zavarovanje avtomobilskega
kaska brez doplačila premije za mladega voznika.
Zavarovanje »VIGO«, ki vključuje::
 zavarovanje materialne škode na motornem kolesu, ki
nastane ob prometni nesreči v času izvrševanja kraje;
 zavarovanje materialne škode, ki nastane na motornem
kolesu zaradi požara;
 zavarovanje kraje motornega kolesa;
 zavarovanje pomoči ob nastanku prometne nesreče
(preverjanje potrebe po zdravniški pomoči ob nastanku
prometne nesreče) ali kraje (obveščanje zavarovanca o
primeru potencialnega izvrševanja kraje).

Kaj ni zavarovano?
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
 škoda na vozilu, s katerim je bila povzročena škoda;
 poškodbe voznika vozila, s katerim je bila povzročena
škoda;
 škoda na stvareh zavarovalca, lastnika, solastnika ali
skupnega lastnika vozila, s katerim je bila povzročena
škoda.
Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb:
 škoda, do katere je prišlo na vožnji, opravljeni brez
vednosti oziroma odobritve lastnika;
 škode, ki niso povzročene med vožnjo.
Zavarovanje avtomobilskega kaska:
 škoda, do katere je prišlo če se je vozilo uporabljalo za
drugačen namen, kot je določeno v zavarovalni
pogodbi;
 zmanjšanje vrednosti zavarovanega vozila po
opravljenem popravilu vozila;
 stroški popravila, ki so posledica izboljšave ali
izpopolnitve vozila, izvršene ob popravilu.
Zavarovanje avtomobilske asistence:
 stroški materiala in rezervnih delov;
 ponavljajoče se enake težave z zavarovanim vozilom;
 kakršnakoli škoda na tovoru ali njegova izginitev.
Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega
vozila:
 denarne kazni ali stroški izrečenih sankcij v postopkih.




izguba vrednosti vozila v primeru tatvine vozila izven
Republike Slovenije;
odbitna franšiza določena v sklenjeni kasko zavarovalni
polici vozila.

Zavarovanje pravne zaščite vozniškega dovoljenja:
 zastopanje v postopkih odvzema vozniškega
dovoljenja, če je postopek začet zaradi psihičnih ali
telesnih motenj.
Zavarovanje stroškov ponovnega opravljanja vozniškega
izpita:
 stroški ponovnega opravljanja vozniškega izpita, če je
moral zavarovanec le-tega opravljati zaradi
pridobljenih kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost
za vožnjo.
Nezgodno avtomobilsko zavarovanje:
 nezgode, ki nastanejo pri avtomobilskih in
motociklističnih hitrostnih dirkah, motokrosu, rallyju,
kartingu, kakor tudi pri treningu za njih.
Zavarovanje mladega voznika:
 škoda, ki ne izpolnjuje pogojev za kritje po osnovnem
zavarovanju, ne glede na to, ali gre za nezavarovano
nevarnost ali za izgubo zavarovalnih pravic ali za
opustitev razširitve kritja in podobno;
 škoda, če je škodni dogodek iz osnovnega zavarovanja,
pri katerem se je izkazalo, da bi morala biti plačana
premija za povečano nevarnost mladega voznika,
nastal pred sklenitvijo tega zavarovanja.
Zavarovanje »VIGO«:
 če zavarovanec na motornem kolesu v času
asistenčnega
oziroma zavarovalnega primera nima ustrezno oz. v
skladu z navodili zavarovalnice, nameščene in
aktivirane telemetrične naprave ter pripadajoče
aplikacije »VIGO«;
 v času, ko se motorno kolo nahaja na območju, kjer
nudenje asistenčnih storitev zaradi slabše pokritosti ali
izpada telekomunikacijskega omrežja, ni možno ali pa
je zavarovančev mobilni telefon izklopljen iz
omenjenega omrežja (predmetna nezavarovana
nevarnost pa se ne nanaša na kritje škode na
motornem kolesu zaradi uresničitve zavarovane
nevarnosti požara in kraje);
Velja za vsa zavarovanja:
 ostali primeri, določeni v zavarovalni pogodbi oz.
zavarovalnih pogojih.

Zavarovanje izgube vrednosti vozila:

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno:
!
!
!
!
!
!

v primeru namerno povzročene škode;
če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
če vozilo ni bilo tehnično brezhibno;
v primeru vojnih dogodkov in terorističnih dejanj;
v drugih primerih, navedenih v pogojih.
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Kje velja zavarovanje?
 Če ni v zavarovalni pogodbi dogovorjeno drugače, velja zavarovanje na območju Republike Slovenije in držav, ki so

podpisnice Sporazuma med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih
pridruženih članic oziroma območju držav, podpisnic Splošnih pravil (zelena karta) ter območju ostalih držav, oziroma
kot je navedeno v posameznih pogojih.

Kakšne so moje obveznosti?
-

Prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
Plačati premijo.
Obvestiti zavarovalnico o spremembah okoliščin, ki vplivajo na zavarovanje (nevarnostne okoliščine, sprememba
stalnega prebivališča, ipd.).
V primeru nastanka zavarovalnega primera, narediti vse kar je mogoče, da preprečim nadaljnje nastajanje škode.
Prijaviti zavarovalni primer zavarovalnici, v skladu z zavarovalnimi pogoji.
V primerih, ki so določeni z zavarovalnimi pogoji, takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo.
Preprečevati zavarovalne primere ter upoštevati določbe o zaščitnih ukrepih in varnostnih predpisih.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanj z gotovino, po računu, s plačilno ali kreditno kartico ali z UPN
obrazcem, nadaljnje premije pa preko direktne obremenitve.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Če ni v zavarovalni pogodbi dogovorjeno drugače, se zavarovalno kritje začne po izteku 24. ure tistega dne, ki je v polici
naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačan prvi obrok premije, sicer pa po izteku 24. ure tistega dne, ko je
premija plačana.
Zavarovalno kritje se konča po preteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank
ne odpove vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev
odstopiti od te pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.
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