			

POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE IZGUBE BONUSA
PRI PRVI ©KODI PRI ZAVAROVANJU AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

AO-OPS-06

UVODNE DOLO»BE
V teh pogojih pomeni osnovno zavarovanje zavarovanje avtomobilske
odgovornosti sklenjeno pri Generali Zavarovalnici d.d.
1. Ëlen - SPLO©NE DOLO»BE
(1) Zavarovanje po teh pogojih je možno skleniti, skladno s premijskim
sistemom, skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti
oziroma z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in zavarovanjem
voznika motornega vozila zaradi telesnih poškodb pri Generali
Zavarovalnici d.d. »e preneha kritje po osnovnem zavarovanju,
preneha tudi kritje po tem zavarovanju.
(2) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi Splošni pogoji za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti in Pogoji za zavarovanje
voznika motornega vozila zaradi telesnih poškodb, Ëe niso v
nasprotju s temi pogoji.
2. Ëlen - POSEBNE DOLO»BE
(1) Zavarovanje po teh pogojih se lahko sklene za vozila iz vseh
premijskih skupin vozil kot navedeno v premijskem sistemu,
razen za tuja vozila sprejeta v popravilo v avtomehaniËne in
avtoremontne delavnice ter delavnice za pranje in podmazovanje
vozil. Zavarovanje se lahko sklene za zavarovanca, ne glede na to
v katerem premijskem razredu se nahaja.
(2) Z zavarovanjem po teh pogojih se zavaruje izguba bonusa za
primer prve škode v enem zavarovalnem obdobju, kar pomeni, da
se zavarovanca razvrsti v višji premijski razred šele pri naslednjih
škodah.
(3) »e je v zavarovalni pogodbi prijavljena ena škoda, se pri obnovi
zavarovanja po pogodbi kjer je dogovorjeno zavarovanje izgube
bonusa oziroma pri prenosu bonusa s pogodbe kjer je dogovorjeno
zavarovanje izgube bonusa upošteva premijski razred kot da
škode ni bilo. Na spremembo premijskega razreda tako vpliva šele
druga škoda, ki se šteje kot prva ter vse nadaljne škode v istem
zavarovalnem obdobju.
(4) Višina premije za zavarovanje izgube bonusa pri prvi škodi je
odvisna od premijskega razreda pri osnovnem zavarovanju v
katerega je zavarovanec razvršËen ob sklepanju zavarovanja
skladno s premijskim sistemom za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti.
(5) V primeru prenehanja zavarovanja se premija za neizkorišËen Ëas
zavarovanja, Ëe je prijavljena škoda, ne vraËa.

Pogoji z oznako AO-OPS-06 so bili sprejeti s strani uprave družbe na seji 19. 9. 2006 in se uporabljajo od 1. 10. 2006 dalje.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
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