AVTOMOBILSKA
ZAVAROVANJA
Za večjo varnost na poti

PREDNOSTI AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ
DRUŽINSKI POPUST

• Vsi člani družine prihranijo.
• Ob sklenitvi vsi člani družine prejmete družinski popust, ki izhaja iz najvišjega
bonusa, ki ga je za avtomobilsko zavarovanje dosegel eden izmed družinskih
članov (do -55 % pri AO in do -50 % pri AK).

MOJA PRVA AVTO POLICA

• Namenjena je mladim voznikom, ki imajo vozniški izpit manj kot 3 leta in največkrat nimajo
svojega avtomobila, zato pogosto vozijo avtomobil svojih staršev, bratov, sester ali prijateljev.
• Nadomešča doplačilo za mlade voznike pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ter
mlademu vozniku omogoča prihranek denarja in pridobivanje lastnega bonusa.

AVTO ASISTENCA

• Z Avto asistenco ste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi
okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini.
• Izbirate lahko med tremi asistencami (M, L in XL), odvisno od tega, kako
pogosto ste na cesti doma in v tujini.
• Sklenete jo lahko samostojno ali jo dodate k zavarovanju avtomobilske
odgovornosti ali kasko zavarovanju svojega avtomobila.

UGODNOSTI ZA IZKUŠENE VOZNIKE
•
•
•
•
•

Najboljši vozniki pridobite AO BONUS do 55 %.
Najboljšim voznikom hkrati brezplačno zamrznemo AO BONUS.
Varni vozniki ste deležni popusta za voznike brez škode.
Varnim voznikom vrnemo 10 % kasko premije.
Imetnikom Petrol klub kartice nudimo dodaten popust za varne voznike.

OBVEZNO ZAVAROVANJE IN ZAVAROVANJE VOZILA
AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST (AO)
• Krije škodo, ki jo z vozilom povzročite drugim.
• Zavarovanje je obvezno, skleniti ga morate pred registracijo vozila.
AVTOMOBILSKI KASKO
• Z zavarovanjem boste poskrbeli za svojo finančno varnost, saj škode, ki bo
nastala na vašem vozilu, ne krijete iz lastnih sredstev.
• Prav tako ste zavarovani ob dogodkih, na katere nimate vpliva, kot so
kraja, poškodbe na parkirišču, dejanja iz objestnosti in druge nevšečnosti.
• Izbirate lahko med različnimi obsegi kritja in višino franšize.

SPLOŠNI KASKO
• Zagotavlja vam finančno varnost, kadar ste sami
odgovorni za dogodek v prometu in pri tem nastane
škoda na vašem vozilu.
• Krije tudi škodo ob dogodkih, na katere nimate
vpliva, torej zaradi dejanj drugih oseb iz objestnosti
in drugih nevšečnosti.
• Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se
razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na vozilu
zavarovanca in ne škode, ki jo je zavarovanec povzročil tretjim osebam.

Več informacij dobite pri svojem zavarovalnem zastopniku in na www.generali.si.

AVTOMOBILSKA
ZAVAROVANJA
Za večjo varnost na poti
DELNI KASKO

PAKETI PO MERI POSAMEZNIKA

• Zavarovanje je namenjeno lastnikom vozil, ki ocenijo, da
zaradi majhne vrednosti vozila sklepanje splošnega avtomobilskega kaska s stroškovnega vidika ni več smiselno.

• Z izbiro zavarovanj v paketu lahko svoje vozilo zavarujete
glede na svoje želje in potrebe, pri tem pa občutno
prihranite.

• Namenjeno je tudi voznikom, ki zaradi velike vrednosti vozila
še vedno želijo večjo stopnjo varnosti pri tveganjih, ki jim je
njihovo vozilo najpogosteje izpostavljeno.

• Na voljo so trije paketi: mali z 8-odstotnim (osebna vozila)
in 4-odstotnim (tovorna in priključna vozila) popustom,
delni z 20-odstotnim popustom in splošni z 10-odstotnim
popustom.

• Kritja delnega kaska, in sicer za točo, krajo vozila, škodo na
parkirišču ali poškodbo stekel, luči in ogledal,
lahko dodate k splošnemu kasku ali zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

VARNOST VOZNIKA IN POTNIKOV V VOZILU
ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA TELESNE POŠKODBE (AO-PLUS)
• Krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb utrpi voznik motornega
vozila kot povzročitelj prometne nesreče.
• Zavarovanje ni obvezno, je pa priporočljivo, saj s tem poskrbite za
svojo varnost.
NEZGODNO ZAVAROVANJE VOZNIKA IN POTNIKOV V VOZILU
• Z nezgodnim zavarovanjem si boste zagotovili odškodnino ob smrti ali
invalidnosti voznika in drugih sopotnikov v svojem vozilu.

Več informacij dobite pri svojem zavarovalnem zastopniku in na www.generali.si.

