AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

KAJ VAM ZAGOTAVLJA
ZAVAROVANJE?
AVTOMOBILSKA
ODGOVORNOST (AO)

SPLOŠNI KASKO
Kasko zavarovanje avtomobila vam
zagotavlja finančno varnost v primeru, ko
ste sami odgovorni za dogodek v prometu
in pri tem nastane škoda na vašem vozilu.
Prav tako ste zavarovani v primeru dogodkov, na katere sami nimate vpliva, zaradi
dejanj drugih oseb iz objestnosti in drugih
nevšečnosti.

Zavarovanje AO krije škodo, ki jo vozilom povzročite
drugim. Zavarovanje je obvezno in ga morate skleniti
pred registracijo vozila, zato kontaktirajte agenta
zavarovalnice Generali, ki bo pripravil ugodno
ponudbo za vas.

ZAVAROVANJE
VOZNIKA ZA TELESNE
POŠKODBE (AO-plus)

DELNI KASKO (DK)
K splošnemu kasku ali k zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko dodate kritja
delnega kaska, in sicer za primer toče, kraje vašega vozila, ko vam neznano motorno
vozilo povzroči škodo na parkirišču ali če
se vam poškodujejo stekla, luči in ogledala.

Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb
utrpi voznik motornega vozila kot povzročitelj prometne nesreče. Zavarovanje ni obvezno, je pa zelo
priporočljivo, kajti vsako vozilo ima voznika in tudi
voznik mora biti dobro zavarovan.

PAKETI PO VAŠI MERI
Z izbiro zavarovanj v paketu lahko svoje
vozilo zavarujete glede na svoje želje in
potrebe, pri tem pa občutno prihranite.
Primer za osebno vozilo:

NEZGODNO ZAVAROVANJE VOZNIKA IN
POTNIKOV V VOZILU
Z nezgodnim zavarovanjem je poskrbljeno za odškodnino v
primeru smrti ali invalidnosti voznika in ostalih udeležencev
v vašem vozilu.

AVTOMOBILSKI
KASKO
S sklenitvijo poskrbite za svojo finančno varnost, saj nastale škode na svojem vozilu ne krijete
iz lastnih sredstev. Ob sklenitvi kasko zavarovanja lahko izbirate med različnimi obsegi kritja
in višino franšize ter tako zavarovanje prilagodite svojim potrebam in finančnim zmožnostim.

Paket MALI

Paket DELNI

Paket SPLOŠNI

AO
AO-plus
Nezgoda
Pravna zaščita

DK steklo
DK svetlobna telesa in ogledala
DK živali
DK ključi in registrske tablice

Splošni kasko
DK toča
DK kraja
DK parkirišče
Asistenca

popust 10 %

popust 20 %

popust 10 %

S sklenitvijo avtomobilske asistence boste
brez skrbi v primeru, ko potrebujete pomoč
ob težavah na cesti, zato je pomembno, da
izberete PRAVO kritje zase:

AVTO
ASISTENCA
DRUŽINSKI POPUST
ALI DRUŽINSKO AVTOMOBILSKO
ZAVAROVANJE

MOJA PRVA AVTO POLICA
ZA VSE VOZNIKE
ZAČETNIKE

Družinski popust prinaša prihranek za vso
družino. Vsi člani družine lahko prejmete
popust do višine najvišjega bonusa
(do 55 %), ki ga je dosegel katerikoli od
vaših družinskih članov. Pravica do
popusta in njegova višina sta odvisni
od števila škodnih dogodkov vseh
družinskih članov.

Moja prva avto polica je namenjena
vsem voznikom, ki imajo vozniški izpit
manj kot 3 leta in največkrat nimajo
svojega avtomobila, zato pogosto
vozijo avtomobil svojih staršev,
starih staršev, bratov, sester, prijateljev.
Nadomešča doplačilo za mlade voznike
pri zavarovanju AO, mlademu vozniku
pa s tem omogoči prihranek denarja
in pridobivanje lastnega bonusa.

KJERKOLI
Doma ali v tujini.

ASISTENCA M

KARKOLI
Okvara, prometna
nezgoda, težave s
ključi, pnevmatikami
ali gorivom.
ASISTENCA L
Za voznike, ki so pogosto na poti

Za voznike, ki so pogosto na poti,
tako doma kot v tujini

VLEKA VOZILA
do najbližjega servisa, vendar skupaj
največ do 100 kilometrov

VLEKA VOZILA
do najbližjega servisa (oziroma po
dogovoru z asistenčnim centrom)

VLEKA VOZILA
do najbližjega servisa (oziroma po
dogovoru z asistenčnim centrom)

Popravilo v primeru manjše okvare

Ker pri nas najboljši vozniki pridobite AO BONUS do 55 %
Ker najboljšim voznikom hkrati brezplačno ZAMRZNEMO AO BONUS
Ker pri nas prejmete DRUŽINSKI POPUST v višini do 55 %
Ker vam edini v Sloveniji vrnemo 10 % kasko premije
Ker varni vozniki dobite POPUST ZA VOZNIKE BREZ ŠKODE
Ker IMETNIKOM PETROL KLUB KARTICE nudimo dodaten popust za varne voznike

Popravilo v primeru manjše okvare

Zavarujte kraj dogodka in poskrbite za morebitne poškodovane osebe.

•

Če je vozilo vozno, z ostalimi udeleženci izmenjajte podatke, izpolnite »Evropsko
poročilo« o prometni nezgodi ter fotografirajte kraj nezgode in zapišite imena prič.

•

Obvestite policijo na telefonsko številko 113 v primerih, kadar vozilo ni vozno,
ko se udeleženci ne strinjajo glede odgovornosti za nastanek prometne nesreče;
ob sumu, da je soudeleženec vozil pod vplivom alkohola ali ima nezavarovano
vozilo in kadar vam soudeleženec ne želi posredovati podatkov.

•

V treh dneh od dogodka o zavarovalnem primeru obvestite zavarovalnico na
brezplačno številko 080 70 77. Več tudi na www.generali.si.

Popravilo v primeru manjše okvare

NADOMESTNO VOZILO
Slovenija brez omejitve/
tujina do 100 EUR na dan
Okvara vozila: do 3 dni
Poškodba vozila: do 5 dni

NADOMESTNO VOZILO
Slovenija brez omejitve/
tujina do 100 EUR na dan
Okvara vozila: do 5 dni ali do 45 dni pod
pogojem popravila v napotenem servisu
v Sloveniji
Poškodba vozila: do 10 dni ali do 45
dni pod pogojem popravila v napotenem
servisu v Sloveniji

Stroški prevoza in prenočišča
za vse potnike v vozilu

Stroški prevoza in prenočišča
za vse potnike v vozilu

Dostava goriva in rezervnih ključev Dostava goriva in rezervnih ključev

KAKO RAVNATI V PRIMERU PROMETNE NESREČE?
•

ASISTENCA XL

Za voznike, ki vozijo večinoma
po Sloveniji

ZAKAJ IZBRATI GENERALI?
•
•
•
•
•
•

KADARKOLI
24 ur na dan,
vse dni v letu.

Stroški zaradi točenja napačnega
goriva

Stroški zaradi točenja napačnega goriva

PREDUJEM v tujini
do 2.000 EUR

PREDUJEM v tujini
do 4.000 EUR

Nujni stroški zdravljenja ter stroški
prevoza zavarovanca, ki je poškodovan
v prometni nesreči v tujini,
8.000 EUR po zavarovancu/
24.000 EUR skupno

Nujni stroški zdravljenja ter stroški
prevoza zavarovanca, ki je poškodovan
v prometni nesreči v tujini,
8.000 EUR po zavarovancu/
24.000 EUR skupno
Stroški poškodovanja pnevmatike
(Slovenija)
300 EUR po osi na primer/
1.000 EUR letni agregat

ZAVAROVALNA VSOTA
500 EUR po primeru/
1.000 EUR letni agregat

ZAVAROVALNA VSOTA
2.000 EUR po primeru/
4.000 EUR letni agregat

ZAVAROVALNA VSOTA
3.000 EUR po primeru/
6.000 EUR letni agregat

KRAJ ZAVAROVANJA
Evropa v geografskem smislu

KRAJ ZAVAROVANJA
Evropa v geografskem smislu

KRAJ ZAVAROVANJA
Evropa v geografskem smislu in vse
ostale države območja zelene karte

Št. primerov letno: 2

Št. primerov letno: 4

Št. primerov letno: neomejeno

Zakaj zaupati
Generaliju?
V Sloveniji je zavarovalnica GENERALI prisotna že od leta1997 in spada
med vodilne zavarovalnice na trgu.
• Zaupa nam več kot 660.000 zavarovancev, ki imajo pod našim okriljem
sklenjenih več kot 1.000.000 zavarovalnih polic.
• Kot vseživljenjski partner skrbimo za varnost svojih zavarovancev
in njihovega premoženja skozi celovit nabor inovativnih zavarovanj.
• Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je prek
svojih družb prisotna v 50 državah sveta in ima 61 milijonov strank.
DOM
ZDRAVJE

AVTO

Vseživljenjski partner

ŽIVLJENJE

UPRAVLJANJE
VARČEVANJE
PREMOŽENJA
POKOJNINA

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com
Kontakt zavarovalnega zastopnika
Link09.pdf

-> https://www.generali.si/yQUvJV
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Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je na voljo
na www.generali.si in v poslovalnicah.
Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o avtomobilskem
zavarovanju. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko
skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v veljavnih zavarovalnih pogojih, ki so sestavni del zavarovalnega produkta.
Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na našega predstavnika oziroma
naše prodajne poti.
04/Januar 2020

