POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE OSEBNE PRTLJAGE
IN ŠPORTNE OPREME			
1. člen – SPLOŠNA DOLOČILA
(1) Zavarovanje delnega avtomobilskega kaska kombinacija osebna prtljaga v vozilu in zavarovanje delnega avtomobilskega kaska kombinacija
športna oprema se lahko sklene skupaj z zavarovanjem avtomobilske
odgovornosti in/ali zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska.
(2) Zavarovalni pogoji veljajo v tistih delih za katere je bilo zavarovalno
kritje pisno dogovorjeno ob sklepanju zavarovanja.
(3) Za to zavarovanje se smiselno uporabljtajo pogoji za zavarovanje
avtomobilskega kaska, če s temi pogoji ni drugače določeno.
2. člen – ZAVAROVANE STVARI, ZAVAROVALNI PRIMER,
ZAVAROVANE NEVARNOSTI
DEL I. – Zavarovanje delnega kaska – kombinacija
OSEBNA PRTLJAGA V VOZILU
(1) Zavarovane stvari
1) Zavarovane so stvari, ki so v vozilu ali se jih vzame v vozilo in so
namenjene osebni uporabi in se nahajajo v potniškem ali prtljažnem prostoru vozila. Sem štejemo oblačila, obutev, tehnične
naprave (prenosna navigacijska naprava, mobilni telefon, prenosni
računalnik ipd.), osebne in druge dokumente (osebna izkaznica,
potni list, vozniško dovoljenje, zdravstvena izkaznica, plačilne
kartice), otroški vozički, otroški prenosni avtosedeži (lupinice),
otroške igrače ipd.
2) V nobenem primeru niso zavarovane naslednje stvari:
a) gotovina;
b) vrednostni papirji;
c) stvari večjih vrednosti:
- nakit, plemenite kovine in izdelki iz njih;
- dragulji in druge dragocenost;
- umetniški predmeti, kot so to slike, umetniške fotografije,
starinske knjige, manuskripti, kipi ipd.;
- modeli in zbirke kot filatelistične, numizmatične zbirke
ipd.;
- ročne ure vrednosti nad 250 EUR;
- avdio-video oprema vrednosti nad 1.000 EUR;
- preproge, arhivska vina vrednosti nad 1.000 EUR;
- glasbeni instrumenti vrednosti nad 1.000 EUR.
d) programska oprema in podatki na nosilcih podatkov;
e) živali;
f) orožje in strelivo.
(2) Zavarovalni primer in zavarovane nevarnosti
1) Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki se prevažajo v vozilu in nastane kot posledica
presenetljivih in od zavarovančeve ali od voznikove volje neodvisnih dogodkov naštetih v nadaljevanju tega odstavka:
a) prometna nesreča, pri čemer je prometna nesreča, nesreča
na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni
cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče
se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno
poškodovana ali je nastala materialna škoda;
b) požar;
c) direkten udar strele;
d) eksplozija, razen jedrska eksplozija;
e) vlomna tatvina, pri čemer o vlomni tatvini v smislu teh zavarovalnih pogojev govorimo le v primeru, če storilec vstopi v vozilo
tako, da vdre v vozilo, pri čemer morajo biti poškodbe na
vozilu vidne. Zavarovanje vlomne tatvine je krito le v primeru,
ko se vozilo nahaja na javni cesti ali nekategorizirani cesti ali
parkirišču in ne v času daljšega mirovanja (npr. na dopustu v
kampu, na urejenem plačljivem počivališču ipd.).
DEL II. – Zavarovanje delnega kaska – kombinacija
ŠPORTNA OPREMA
(1) Zavarovane stvari
1) Zavarovane so naslednje stvari:
a) transportna oprema; oprema za prevoz oziroma pritrditev
športne opreme v/na vozilu:
- osnovni strešni prtljažnik (prečni);
- klasični in magnetni nosilci za smuči, smučarske deske;
- strešni nosilci za kolesa in strešni nosilci za surf deske,
kajake ipd.;
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- nosilci za prevoz na zadnjih vratih;
- nosilci za prevoz na vlečni kljuki;
- nosilci za notranjost vozila;
- nosilne košare;
- strešni kovčki.
b) športna oprema: kolesa, smuči, smučarske deske, surf deske,
kajaki, kanuji, padala, golf palice, skiroji, čelade, rolerji, loparji,
žoge, palice ipd.
2) Vozilo in njegovi sestavni deli so zavarovani za primer posledične
škode, ki nastane na vozilu zaradi nameščene transportne opreme
ob zavarovani nevarnosti prometna nesreča.
(2) Zavarovalni primer in zavarovane nevarnosti
1) Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanega vozila in zavarovanih stvari, ki se prevažajo v/na vozilu
in nastane kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali
od voznikove volje neodvisnih dogodkov naštetih v nadaljevanju
tega odstavka:
a) prometna nesreča v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila
telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda;
b) požar;
c) direkten udar strele;
d) eksplozija, razen jedrska eksplozija;
e) vihar, pri čemer je vihar veter s hitrostjo 17,2 m v sekundi
oziroma 62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici);
f) toča;
g) padca zračnega plovila.
3. člen – VRSTE VOZIL
(1) Zavarovanje po teh pogojih je mogoče skleniti za stvari, ki se nahajajo
v/na vozilu, ki je navedeno na polici, ki je lahko naslednje vrste:
1) osebno vozilo;
2) bivalna prikolica;
3) motorno kamping vozilo (avtodom);
4) tovorno vozilo do 3,5 tone skupne teže.
(2) Pri zavarovanju delnega kaska kombinacija športna oprema je kritje
podano tudi v primeru, če se zavarovana stvar nahaja v/na lahkem
priklopniku, ki je v času zavarovalnega primera spet z vozilom navedenim v prejšnjem odstavku tega člena.
(3) Vozilo lahko glede na vrsto izdelave in opreme služi za prevoz ne več
kot devetih oseb (vključno z voznikom).
4. člen – IZKLJUČITVE
(1) Zavarovalnica ne povrne škode, in sicer:
1) za dogodke, ki so povzročeni namerno ali z hudo malomarnostjo zavarovanca. Za namerno dejanje zavarovanca šteje tudi
tisto dejanje ali opustitev dejanja, zaradi katerega lahko pride do
zavarovalnega primera, pa zavarovanec dejanje vseeno stori oz.
opusti;
2) za stvari katere obstoji katerokoli drugo zavarovanja (premoženjsko
zavarovanje);
3) v primeru, da je stvar poškodovana s strani tretje osebe do katere
obstoji odškodninska odgovornost, da poravna škodo, za katero
je odgovorna (npr. škode iz naslova zavarovanja avtomobilske
odgovornosti povzročitelja škode);
4) stvari, ki niso last zavarovanca in oseb, ki z njim živijo v skupnem
gospodinjstvu in njihovih ostalih svojcev. Za svojce veljajo zavarovančev zakonski, izvenzakonski ter istospolni partner, sorodniki
zavarovalca oziroma zavarovanca v ravni črti ali v stranski črti do
četrtega kolena, osebe v svaštvu, mačeha in očim, krušni starši
in starši partnerja;
5) stvari namenjene opravljanju poklicne ali druge dejavnosti.
5. člen – OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec mora o škodnem primeru takoj prijaviti izginule, poškodovane ali uničene stvari pristojnemu organu za notranje zadeve (policiji). Zavarovanec je zavarovalnici dolžan priskrbeti kopijo policijskega
zapisnika/poročila.
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6. člen – ZAVAROVALNE VSOTE
(1) Zavarovalna vsota je določena s spodnjo tabelo, če ni v prejšnjih členih
določeno drugače:
Zavarovalna vsota
zavarovanje osebne prtljage v vozilu
zavarovanje športne opreme

1.000,00 EUR
športna oprema

1.500,00 EUR

vozilo

500,00 EUR

8. člen – DAJATEV ZAVAROVALNICE
(1) Dajatev zavarovalnice je po posamezni kombinaciji zavarovanja delnega
kaska omejena na največ dva škodna primera v zavarovalnem obdobju.
Po uveljavitvi dveh škodnih primerov zavarovalno kritje po posamezni
kombinaciji preneha.

7. člen – SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA PRI ŠKODI (FRANŠIZA)
(1) Pri zavarovanju delnega avtomobilskega kaska športna oprema po
teh pogojih velja, da se upošteva dogovorjena franšiza navedena na
zavarovalni polici.

Zavarovalni pogoji z oznako AK-PRT-15 so bili sprejeti s strani uprave družbe GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana
na seji dne 28. 9. 2015 in se uporabljajo od 6. 10. 2015 dalje.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/09815/00 in ima dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov št. 30200-2298/03-22DP. Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Višina
osnovnega kapitala je 39.520.347,18 EUR. Nevplačanih vložkov ni. TRR je odprt pri SKB d.d. št. SI56 0313 4100 0009 264, ID št. za DDV SI88725324, matična št. 5186684000. Družba
pripada zavarovalniški skupini Generali Group, vpisani v italijanski register zavarovalniških skupin pod vložno št. 26, ki ga vodi IVASS.
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