POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA
1. člen - SPLOŠNA DOLOČILA
Zavarovanje po teh pogojih velja za zavarovanje avtomobilskega kaska
po kombinaciji »Kasko pravi prijatelj«.
Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska, če s temi pogoji ni določeno drugače.
2. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
Predmet zavarovanja je osebno vozilo in njegovi sestavni deli pri čemer
mora biti vozilo na dan začetka zavarovanja starejše od treh let. Starost
vozila se določi na podlagi datuma prve registracije vozila.
3. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja predmeta zavarovanja le, če ta nastane v prometni nesreči pri trčenju zavarovanega vozila
z drugim udeležencem v prometu (motorno ali priklopno vozilo, motorno
kolo, kolo, pešec) ali pri trčenju v drug predmet v lasti tretje osebe, 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.
4. člen - DOLOČANJE ZAVAROVALNE PREMIJE OB
UPOŠTEVANJU ŠTEVILA PRIJAVLJENIH ŠKOD
Zavarovalna premija se skladno s premijskim sistemom določa za vozilo,
upoštevajoč škodno dogajanje pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti
v preteklem času trajanja zavarovanja vozila. Upošteva se tudi pretekli čas
zavarovanja brez prijavljene škode pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti za vozilo. Na podlagi tega se, skladno s premijskim sistemom, pri
zavarovanju avtomobilskega kaska po kombinaciji »Kasko pravi prijatelj«
upošteva enak odstotek izhodiščne premije kot je odstotek določen pri
posameznem premijskem razredu pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Prijavljeni zavarovalni primeri pri zavarovanju avtomobilske
odgovornosti v preteklem zavarovalnem letu oziroma obdobju vplivajo tudi
na določitev premije pri zavarovanju avtomobilskega kaska po kombinaciji
»Kasko pravi prijatelj«.
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6. člen - SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA PRI ŠKODI (ODBITNA
FRANŠIZA)
V zavarovalni pogodbi je dogovorjena soudeležba zavarovanca pri škodi
(odbitna franšiza). Zavarovalnica ne povrne škode, ki ne dosega višine
odbitne franšize. Če višina škode presega znesek odbitne franšize, se
znesek odbitne franšize odšteje od zneska ugotovljene škode.
Soudeležba v zavarovalni pogodbi je določena v odstotku od zneska
obračunane škode na dan škodnega dogodka pri čemer znesek soudeležbe ne presega vrednosti 1% od nabavne vrednosti novega predmeta
zavarovanja na dan škodnega dogodka.
Upoštevanje soudeležbe zavarovanca pri škodi velja ne glede na način
odprave škode: vgradnja originalnih nadomestnih delov ali vgradnja originalom enakovrednih homologiranih nadomestnih delov ali popravilo
poškodovanih delov ali odprave škode pri izvajalcu popravila (servisu),
ki ga določi zavarovalnica.
7. člen - SKLENITEV ZAVAROVANJA
Zavarovalno kritje po kombinaciji delnega avtomobilskega kaska »Kasko
pravi prijatelj« se lahko sklene skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in zavarovanjem AO-plus sklenjenem pri GENERALI d.d. Dodatno
se lahko sklenejo tudi ostala zavarovanja delnega avtomobilskega kaska.
8. člen - ZAVAROVANČEVE DOLŽNOSTI PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
Poleg zavarovančevih dolžnosti navedenih v splošnih pogojih za zavarovanje avtomobilskega kaska je potrebno takoj po nastanku zavarovalnega
primera iz naslova avtomobilskega kaska po kombinaciji »Kasko pravi
prijatelj« policiji nemudoma prijaviti vse poškodbe vozila.
Če voznik zapusti kraj dogodka zavarovalnega primera, brez da bi oškodovancu ali policiji posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, izgubi svoje kritne pravice po kasko
zavarovanju »Kasko pravi prijatelj«.

5. člen - IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
Pogoj za izplačilo zavarovalnine po kombinaciji delnega kaska »Kasko
pravi prijatelj« je podan odškodninski zahtevek oškodovanca (drugega
udeleženca v prometu) za povračilo nastale škode oziroma policijski
zapisnik, ki izkazuje, da je bil zavarovani predmet udeležen v prometni
nesreči pri trčenju zavarovanega vozila z drugim (znanim) udeležencem
v prometu (motorno ali priklopno vozilo, motorno kolo, kolo, pešec) ali
pri trčenju v drug znan predmet oziroma osebo.
Izplačilo zavarovalnine v zavarovalnem obdobju je omejeno z zneskom,
ki predstavlja osnovo za izračun kasko premije pri čemer za osnovo za
izračun kasko premije šteje v zavarovalni pogodbi navedena novonabavna vrednost vozila in novonabavna vrednost dodatne opreme na dan
sklepanja zavarovanja.
Zavarovanec ima v zavarovalnem obdobju pravico do uveljavljanja dveh
škodnih primerov iz te kombinacije. Po uveljavitvi dveh škodnih primerov
v zavarovalnem obdobju zavarovalno kritje po tej kombinaciji preneha.
Po odpravi škode lahko zavarovalec zaprosi za obnovitev zavarovalnega
kritja do konca tekočega zavarovalnega obdobja z dodatnim plačilom v
višini 50% letne premije te kombinacije. Odločitev o odobritvi zaprosila za
ponovno vzpostavitev zavarovalnega kritja je v pristojnosti zavarovalnice.

Zavarovalni pogoji z oznako AK-TP-18 so bili sprejeti s strani uprave družbe GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana na seji, dne 21. 6. 2018.
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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