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Ta dokument vsebuje kratek pregled ključnih informacij o zavarovalnem produktu za motorna vozila. Podrobne predpogodbene in pogodbene
informacije najdete v zavarovalni polici, pripadajočih pogojih in drugi dokumentaciji, ki ste jo prejeli pred ali ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.
Vrsta zavarovanja
Zavarovanje motornih vozil Moj Avto je paketni produkt, s katerim lahko, poleg obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti do tretjih
oseb pred različnimi tveganji, sklenete tudi zavarovanje za škodo na vašem vozilu ter škodo, ki je nastala vozniku in potnikom v vozilu.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Allianz ima v svoji ponudbi 4 različne pakete za zavarovanje
motornih vozil.
Paket Comfort zagotavlja osnovno zavarovalno kritje in številne dodatne
storitve ter vključuje:
✓
Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - Zavarovanje
avtomobilske
odgovornosti krije škodo, ki ste jo povzročili kot voznik
zavarovanega vozila tretjim osebam. Allianz bo nadomestil škodo, nastalo zaradi
telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti tretje osebe, škodo zaradi
uničenja ali poškodovanja vozila tretjih oseb, ter škodo, nastalo zaradi uničenja
ali škode na predmetih tretjih oseb.
✓ Pravna zaščita – Allianz krije stroške obrambe voznika, ki je povzročil
prometno nesrečo, v kazenskem postopku, če niso izpolnjeni pogoji za izgubo
zavarovalnih pravic ali pogoji za izključitev iz zavarovanja. Obveznost
zavarovalnice za povrnitev stroškov obrambe znaša največ 5.000 evrov na
škodni dogodek.
✓ Osnovno pomoč na cesti – pomoč na cesti v primeru okvare, poškodbe ali
uničenja vozila (do 1 ure dela) ali prevoz vozila do najbližje pooblaščene
delavnice, prevoz oseb ter dodatne storitve informiranja.
✓ Zavarovanje voznika za telesne poškodbe – vključuje nadomestilo
nepremoženjske škode zaradi telesnih in duševnih bolečin, nastalih zaradi
telesnih poškodb, ki jih je voznik utrpel v prometni nesreči, ki jo je sam povzročil
ter nadomestilo v primeru smrti ali trajne invalidnosti, nastale kot posledica
prometne nesreče.
Paket Plus dodatno krije škodo, nastalo na vašem vozilu zaradi zunanjih
dejavnikov, ki so popolnoma izven vašega vpliva. Paket Plus, poleg kritij iz
prvega paketa, zagotavlja tudi:
✓ Razširjeno pomoč na cesti – širši obseg kritja prvega paketa ter dodatna
kritja, kot npr. nadomestno vozilo ter povračilo hotelskih stroškov v primeru
nezmožnosti pravočasnega popravila vozila.
✓ Zavarovanje voznika in sopotnikov – poleg voznika so s tem kritjem v
primeru smrti ali trajne invalidnosti zavarovani tudi potniki v vozilu.
✓ Zavarovanje vašega vozila v primeru naravnih katastrof, naleta na živali ter
požarov ali eksplozij.
Paket Extra poleg kritij iz prvih dveh paketov zagotavlja tudi:
✓ Zavarovanje stekla na vašem vozilu ter kritje v primeru vandalizma in
tatvine vozila.
Paket Max vam zagotavlja popolno zaščito ter vključuje vsa kritja iz prvih treh
paketov, dodatno pa zagotavlja tudi:
✓ Polno kasko zavarovanje vozila – vključuje nadomestilo škode v primeru
prometne nesreče in zavarovanje drugih tveganj, ki lahko povzročijo poškodbe,
uničenje ali izginotje vašega vozila.
✓ GAP - zavarovanje vrednosti novega vozila – zavarovanje za vozila do 2.
leta starosti - v primeru totalne škode (uničenja ali tatvine vozila) vam bo Allianz
izplačal znesek v višini nove vrednosti vozila.
Glede na izbrani paket je mogoče namesto asistenčnih zavarovanj Osnovna ali
Razširjena pomoč na cesti, skleniti asistenčno zavarovanje Popolna pomoč
na cesti. Ta zagotavlja neomejen prevoz vozila znotraj Slovenije, prevoz vozila
do 750km v tujini, daljše koriščenje nadomestnega vozila v primerjavi s kritjem
Razširjena pomoč na cesti in druge koristne storitve.

V delu:
Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
✗ škoda zaradi smrti ali poškodb voznika vozila, s katerim je povzročena škoda,
✗ škoda, nastala na vozilu, s katerim je bila povzročena škoda,
✗ škoda, nastala na predmetih, ki se prevažajo.
Pravna zaščita
✗ stroški kazni in glob ter namerne škode.
Pomoč na cesti
✗ strošek rezervnih delov in popravila vozila.
Zavarovanje voznika in sopotnikov
✗ škoda zaradi smrti ali trajne invalidnosti voznika, ki je upravljal z vozilom brez
vedenja in dovoljenja lastnika ali uporabnika vozila,
✗ škoda iz naslova strahu,
✗ primeri, ki predstavljajo izključitev ali izgubo zavarovalnih pravic v okviru
obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (npr. če voznik ni uporabljal
vozila za namen, za katerega je bil namenjen).
Naravne katastrofe
✗ posledice dolgotrajnih atmosferskih vplivov, kot je npr. barva, zbledela zaradi
sonca.
Nalet na živali
✗ posledice izogibanja naleta na živali.
Požar ali eksplozija
✗ požar ali eksplozija, ki ste ju namerno povzročili vi ali osebe, ki živijo z vami v
istem gospodinjstvu.
Zavarovanje stekla
✗ strošek zamenjave stekla, če se poškodbe lahko popravijo.
Vandalizem
✗ škoda, ki je bila povzročena namerno, zaradi vaše hude malomarnosti ali
nepozornosti članov vaše družine.
Tatvina
✗ škoda, ki je nastala zaradi sodelovanja vašega družinskega člana pri tatvini
ter
✗ nadomestilo za škodo, nastalo zaradi prepustitve vozila osebi, ki ga ne želi
vrniti.
Polno kasko zavarovanje (prometna nesreča in druga tveganja)
✗ škode zaradi uporabe in obrabe vozila,
✗ škode, povzročene v času, ko z vozilom upravlja voznik brez ustreznega
dovoljenja ali voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi,
✗ škode, nastale kot posledica uporabe vozila brez ustrezne zimske opreme,
✗ škode zaradi zmanjšanja vrednosti vozila po popravilu.

Zavarovalna vsota za OBVEZNO zavarovanje avtomobilske odgovornosti je
določena z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu in je navedena na
zavarovalni polici. V primeru nastopa zavarovalnega primera Allianz poravna
dejansko nastalo škodo; zakonsko (ali pogodbeno) določene zavarovalne vsote
predstavljajo zgornjo mejo obveznosti Allianza.
KASKO zavarovanje: zavarovalna vsota vašega vozila predstavlja zgornjo
mejo obveznosti zavarovalnice za izplačilo škode v enem letu ter predstavlja
višino, za katero je vaše vozilo zavarovano. V primeru delne škode (npr.
poškodovanje odbijača) znaša znesek zavarovalnine strošek popravila vozila, v
primeru totalne škode (ko popravilo vozila tehnično ali ekonomsko ni upravičeno)
pa vam bo izplačan znesek zavarovalnine, ki je enak tržni vrednosti vozila na
dan škodnega dogodka, zmanjšani za tržno vrednost rešenih delov.

0efe547e-19d2-4517-81c0-5f537630610a

Ali je kritje omejeno?
Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
Zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja v naslednjih primerih:
! če voznik ni uporabljal vozila za namen, za katerega je namenjeno, ali pa ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja
! če je voznik upravljal z vozilom pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi
! če je voznik škodo povzročil namenoma in v drugih primerih iz 7. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.
V primeru, če kot zavarovanec izgubite pravice iz zavarovanja, bo Allianz oškodovani osebi sicer izplačal nadomestilo škode, vendar bo od
vas terjal povračilo izplačanega zneska, skupaj z obrestmi in stroški. Takšno povračilo je omejeno na največ 12.000 EUR, kot je določeno z
Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu. Izjemoma lahko v primeru, ko je bila škoda povzročena namenoma, Allianz od osebe, ki je
odgovorna za škodo, zahteva povračilo celotnega izplačanega zneska škode, obresti in stroškov.
Zavarovanje škode, nastale na vašem vozilu – Kasko zavarovanje
! Če ste se odločili za izbiro zavarovanja, pri katerem je dogovorjeno sodelovanje zavarovanca v škodi (franšiza), boste v primeru nastanka
škode nosili del le-te tako, da bo izplačana zavarovalnina enaka znesku škode, zmanjšanemu za dogovorjeno vsoto lastnega deleža.

Kje velja zavarovanje?
✓ Zavarovanje po vaši polici krije škode, ki nastanejo na območju Republike Slovenije in ozemlju držav članic sistema zelene karte. Izjema je
zavarovanje Pomoč na cesti, ki velja na območju držav članic Evropske unije, vključno z Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo,
Makedonijo, Andoro, Lihtenštajnom, Monakom, Norveško, San Marinom, Švico, Vatikanom ter evropskim delom Turčije in na grškem delu
Cipra.

Kakšne so moje obveznosti?






navedba resničnih in popolnih podatkov pri sklenitvi zavarovalne pogodbe/police (zavarovalec in zavarovanec)
plačilo premije v dinamiki in zneskih, navedenih v zavarovalni polici (zavarovalec)
ne upravljati z vozilom pod vplivom mamil ali alkohola (zavarovanec)
upravljati z vozilom v javnem prometu le z veljavnim vozniškim dovoljenjem (zavarovanec)
obveščanje zavarovalnice o nastali škodi in zagotovitev vseh relevantnih informacij z dostavo dokumentacije, potrebne za obdelavo
škode (zavarovanec). Poleg tega je dolžan zavarovanec, v primeru sklenitve enega izmed zavarovanj Pomoči na cesti, v primeru
nastanka škodnega dogodka, le-tega nemudoma prijaviti Allianzu na dano telefonsko številko, se ravnati po prejetih navodilih in ukrepati
v smeri zmanjšanja in odprave škode.

Kdaj in kako plačam?
Premija se plačuje enkratno ali v obrokih, glede na dinamiko, določeno v zavarovalni polici.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne veljati z dnem in uro, ki sta navedena v zavarovalni polici, če je do tega trenutka vplačana celotna premija ali prvi obrok,
odvisno od tega, kako je določeno v polici. Če premija ali prvi obrok ni vplačan do tega trenutka, začne teči obveznost Allianza, ko poteče
dan, ko je premija vplačana. Zavarovanje preneha z dnem in uro, ki sta navedena v zavarovalni polici.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Prodaja vozila – če prodate vaše vozilo, zavarovalna pogodba preneha ob polnoči (24:00) tistega dne, ko je izvršena kupoprodaja.
Odjava vozila – v primeru odjave vozila zaradi uničenja, trajnega odpisa, odjave vozila iz prometa (mirovanja) ali tatvine vozila, imate pravico
zahtevati odpoved pogodbe s predložitvijo dokazil o odjavi vozila.
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Če je bilo vozilo odjavljeno, prodano ali uničeno in med trajanjem zavarovanja ni bilo škode, lahko kot zavarovalec vložite pisni zahtevek za
povračilo premije, s predložitvijo dokazil o odjavi, prodaji ali uničenju vozila. V tem primeru vam bomo povrnili 90 % premije za dobo
zavarovanja, ki je preostala, skupaj s pripadajočim davkom.

