Zavarovanje smučarjev
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt:
WIZ Smučar
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?
Z zavarovanjem WIZ Smučar se zavarujete za primer nezgode na smučišču in za odgovornost za škodo, ki bi jo povzročili tretjim osebam in njihovim
stvarem med rekreativno dejavnostjo na snegu.

Kaj je zavarovano?

X

Nezgoda med smučanjem ali deskanjem
trajna invalidnost zaradi nezgode - krijemo izplačilo
zavarovalnine, če bi zaradi posledic nezgode postali
trajni invalid
dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi
nezgode - izplačamo dogovorjeno nadomestilo za število
nočitev v bolnišnici
dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi
nezgode - izplačamo dogovorjeno nadomestilo za število
nočitev v zdravilišču
Odgovornost
Odgovornost za škode, ki jih povzročite tretjim osebam in
njihovim stvarem med smučanjem ali deskanjem na snegu

Kaj ni zavarovano?
V nobenem primeru ni krita škoda:
X med treningi ali pri udeležbah na javnih športnih tekmovanjih,
kjer sodelujete kot registriran član športne organizacije ali
društva
X v okviru profesionalne in vrhunske športne aktivnosti
X pri pridobitni dejavnosti na snegu (na primer, če ste smučarski
učitelj)
X pri smučanju na neurejenih progah
X pri smučanju brez smučarske karte
X pri uporabi motornega vozila na smučišču
X ki jo povzročite namenoma
X ki jo povzročite zaradi vašega zavestnega ravnanja proti
predpisom/navodilom

!

Ali je kritje omejeno?
Posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami.
Zavarujejo se lahko osebe do dopolnjenega 75. leta.
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode
se izplačuje od 4. dneva dalje in za največ 365 dni.
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode
se izplača za največ 30 dni.
Odbitna franšiza pri odgovornosti znaša 10 % od odškodnine,
minimalno 250 EUR po posamičnem primeru.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na območju Evrope.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih in drugih podatkov, ki so pomembni za zavarovanje.
O škodnem dogodku nas čim prej obvestite na 080 11 24. Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode.
Vodstvo pravde v primeru dogodka iz naslova odgovornosti morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja, izberete lahko plačilo prek Paypala ali z UPN obrazcem. Po opravljenem plačilu dobite potrditev o sklenitvi
zavarovanja po e-pošti.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici, ki jo prejmete po opravljenem plačilu. Kritje začne ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja, preneha pa z dnem in uro prenehanja zavarovanja.
Zavarovanje se avtomatsko razdre še pred prenehanjem zavarovanja, če ne plačate premije ali obroka najkasneje v 30 dneh po zapadlosti.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje lahko odpoveste brez posledic v roku 14 dni od dneva sklenitve.
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