POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE IZGUBE BONUSA
PRI PRVI ŠKODI PRI ZAVAROVANJU AVTOMOBILSKEGA KASKA		

AK-OPS-15

1. člen – UVODNE DOLOČBE
(1) V teh pogojih pomeni kasko zavarovanje zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska sklenjeno pri GENERALI zavarovalnici Ljubljana d.d.
2. člen – SPLOŠNE DOLOČBE
(1) Zavarovanje po teh pogojih je možno skleniti, skladno s premijskim
sistemom, le ob sklenitvi zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska
pri GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana, če preneha kritje po kasko
zavarovanju, preneha tudi kritje po tem zavarovanju.
(2) Sklenitev zavarovanja vozila na novo vrednost mora biti v zavarovalni
pogodbi izrecno dogovorjena.
(3) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska, če niso v nasprotju s temi pogoji.
3. člen – POSEBNE DOLOČBE
(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 avtomehanične 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) Če je v zavarovalni pogodbi prijavljena ena škoda, ki ima za posledico razvrstitev v višji premijski razred, 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 nadaljnje škode v istem zavarovalnem obdobju.
(4) Višina premije za zavarovanje izgube bonusa pri prvi škodi je odvisna od
premijskega razreda pri kasko zavarovanju v katerega je zavarovanec
razvrščen ob sklepanju zavarovanja skladno s premijskim sistemom
za zavarovanje avtomobilskega kaska.
(5) V primeru prenehanja zavarovanja se premija za neizkoriščen čas
zavarovanja, če je prijavljena škoda, ne vrača.

Pogoji z oznako AK-OPS-15 so bili sprejeti s strani uprave družbe na seji 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.
1 od 1

