Zavarovanje motornih vozil
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Avto AS
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Avto AS je celovito zavarovanje za vsa motorna in priključna vozila. Z njim se zavarujete za vsa ﬁnančna tveganja, povezana z uporabo vozila.

Kaj je zavarovano?

X

Kaj ni zavarovano?

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO

Najpomembnejše izključitve so:

izplačilo materialne škode, ki jo z zavarovanim vozilom nenamerno
povzročite na drugem vozilu oziroma stvari
izplačilo nematerialne škode osebam, ki ob dogodku utrpijo telesne
poškodbe ali je prizadeto njihovo zdravje
Dodatno lahko zavarujete:

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO
Nezgodno avtomobilsko zavarovanje

Nezgodno avtomobilsko zavarovanje

Avto asistenca

X

X
X

potnikov v primeru invalidnosti ali smrti
voznika AO PLUS za poškodbe, ki jih kot voznik povzročitelj utrpite
v nezgodi

X
X
X

Avto asistenca

X
X

Avto odškodninska asistenca
organizacija in pomoč pri vložitvi vaših odškodninskih zahtevkov
na drugi domači ali tuji zavarovalnici.

okvara vozila, ki je starejše od 25 let
manjše poškodbe na vozilu in je avto vozen
ponavljajoče enake težave vozila
zahtevki med zavarovanci
zahtevki proti zavarovalnici, ki krije odgovornost katerega
od zavarovancev

Kasko zavarovanje vozila
X
X

Kasko zavarovanje vozila

Ne prezrite!

potnikov: stroški zdravljenja in odškodnina za bolečine
voznika AO PLUS: vaši zahtevki, če mora škodo poravnati kdo drug

Avto odškodninska asistenca

organizacija in ﬁnančna pomoč v primeru okvare, poškodbe, uničenja
kraje, težav s ključi ali gorivom

Osnovni kasko
dogodki v prometu, kot so trčenje, zdrs, prevrnitev
požar, tatvina in posebni dogodki
Dodatni kasko
razbitje stekel, razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogleda, poškodbe
zaradi naleta živali, poškodbe na parkirišču, izguba ključev, poškodbe
vozila zaradi toče, najem nadomestnega vozila
oprema v vozilu

škoda na vašem vozilu

!

škoda na vašem vozilu, ki je nastala zaradi obrabe ali prazne gume
lažna prijava nastanka prometne nesreče ali škode na vozilu

Ali je kritje omejeno?
Omejitve veljajo pri:
namerno povzročeni škodi
vožnji pod vplivom alkohola, drog
kršitvi zakonskih in tehničnih predpisov
vojnih dogodkih in terorističnih dejanjih
drugih dejanjih, navedenih v pogojih

Ne pozabite na zeleno karto, s katero dokazujete veljavnost obveznega
avtomobilskega zavarovanja v večini evropskih in sredozemskih držav.
V primeru nesreče pokličite AS-ovo brezplačno pomoč na cesti.
Popravila avta izvajajte na AS-ovih partnerskih servisih Moj servis.
Za voznike z manj kot 3 leti vozniških izkušenj je potrebno doplačilo premije
oziroma sklenitev posebnega kritja (na primer Moja prva avto polica).

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v Evropi oziroma v državah Evropske unije. Če ste prejeli zeleno karto, velja zavarovanje AO tudi v neevropskih državah, navedenih v
zeleni karti, če oznake držav niso prečrtane.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Ne vozite pod vplivom alkohola ali drog.
V javnem prometu vozite le z ustreznim dovoljenjem.
Takoj nas morate obvestiti o vsakem škodnem primeru.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila .

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja 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. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi zavarovanja,
začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, pri čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev.
Zavarovanje lahko odpoveste tudi predčasno, ko preneha obstajati interes za zavarovanje (škodni dogodek, prodaja, sprememba lastništva, odtujitev).
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