
 

  

    
 

 

                                                                                                                                             
 ASIST-PODJETNIK 01/19 

 
Posebni pogoji za zavarovanje pomoči na cesti – Asistenca Podjetnik  

veljajo od 15.02.2019 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 
1. člen – UPORABA POGOJEV 
(1) Za to zavarovanje se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni Splošni pogoji 

za zavarovanje pomoči na cesti, razen v delu, ki je s temi pogoji 
drugače urejen. 

 
2. člen – PREDMET ZAVAROVANJA 
(1) Predmet zavarovanja po teh pogojih so: 

1) vse vrste osebnih avtomobilov, 
2) tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso do vključno 

3,5 t, 
3) motornih kamping vozil z največjo tehnično dovoljeno maso do 

vključno 3,5 t, 
4) priklopna vozila s tretjo registrsko tablico (do največje tehnično 

dovoljene mase do vključno 750 kg),  
5) Priklopna vozila, ki niso namenjena za tržno uporabo, z največjo 

tehnično dovoljeno maso do vključno 3,5 t (bivalne kamping 
prikolice, prikolice za prevoz čolnov).  

(2) V primeru zavarovanih nevarnosti prometne nesreče, okvare, 
poškodovanja vozila, vandalizma, kraje, težav s ključi vozila ali gorivom 
zavarovanje krije stroške le za vozila do starosti šest let, šteto od leta 
prve registracije vozila. 

 
II. NAČIN ZAVAROVANJA 

 
3. člen - PAKET ZAVAROVANJA 
(1) Paket zavarovanja Asistenca Podjetnik se lahko za zavarovano vozilo 

sklene k zavarovanju avtomobilske odgovornosti, sklenjene pri 
Zavarovalnici Sava d.d. 

(2) Obseg, območje in višina kritja ter časovne omejitve posameznih 
asistenčnih storitev, ki jih zavarovanec uveljavlja ob nastanku 
asistenčnega primera, so razvidne iz tabele teh pogojev. 
 

 

Asistenca Podjetnik 
 PREDMET ZAVAROVANJA 

 osebna, tovorna in motorna kamping vozila do 3,5 t, prikolice s tretjo registrsko tablico, prikolice, ki niso namenjene za tržno uporabo z max. 
maso 3,5 t (bivalne kamping prikolice, prikolice za prevoz čolnov) 

 
starost vozila max. 6 let  

 
ASISTENČNE STORITVE IN LIMIT KRITJA 

 Asistenčne storitve: Kritje: Limit kritja: 

POMOČ NA KRAJU ASISTENČNEGA PRIMERA   dejanski stroški 

VLEKA VOZILA   3.000 EUR 

POMOČ PRI TEŽAVAH S KLJUČI VOZILA   1.500 EUR 

POMOČ PRI TEŽAVAH Z GORIVOM   1.500 EUR 

REŠEVANJE VOZILA   1.500 EUR 

DOSTAVA NADOMESTNIH OZIROMA REZERVNIH DELOV   stroški dostave 

CARINJENJE, PREVOZ NA ODPAD ALI ODSTOP VOZILA V TUJINI   500 EUR 

POMOČ  PRI ORGANIZACIJI ODPREME TOVORA   1.000 EUR 

PREVOZ ZAVAROVANCA PO POPRAVLJENO VOZILO     

STROŠKI PREVOZA ZAVAROVANCEV     

VRNITEV OZIROMA PREVOZ MLADOLETNIH ZAVAROVANCEV IZ 
TUJINE 

    

NADOMESTNO VOZILO   max. 72 h (razred C ali D ali kombi vozilo) 

DOSTAVA IN VRNITEV NADOMESTNEGA VOZILA   1.000 EUR 

DOSTAVA POPRAVLJENEGA ZAVAROVANEGA VOZILA     

NADOMESTNI VOZNIK V TUJINI   dejanski stroški 

NAMESTITEV V HOTELU     

NUJNI STROŠKI ZDRAVLJENJA V TUJINI     

ZDRAVNIŠKI PREVOZ     

OBISK POŠKODOVANEGA ZAVAROVANCA V TUJINI     

POMOČ V PRIMERU SMRTI V TUJINI     

 


