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Dopolnilni pogoji za sklepanje pogodb na daljavo
veljajo od 4. 2. 2021

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
osnovno zavarovanje - vsako tisto zavarovanje, v zvezi s katerim se
zavarovalna pogodba po teh pogojih sklepa na daljavo;
pogodba, sklenjena na daljavo - pogodba o zavarovanju, sklenjena med
zavarovalnico in zavarovalcem brez njune istočasne fizične prisotnosti ter
preko enega od sredstev za komuniciranje na daljavo;
vabilo k ponudbi - predstavlja interes zavarovalca oz. zavarovanca za
ponudbo zavarovalnice, izražen preko enega od sredstev za komuniciranje na
daljavo;
ponudba - listina, ki jo pošlje zavarovalnica zavarovalcu na osnovi vabila k
ponudbi oziroma na osnovi interesa zavarovalca oz. zavarovanca in kot taka
vsebuje vse bistvene sestavine zavarovalne pogodbe;
sredstva za komuniciranje na daljavo - po teh pogojih zlasti svetovni splet ali
internet, elektronska pošta, telefon, običajna pošta in drugo.
1. člen – SPLOŠNE DOLOČBE
(1) Ti pogoji dopolnjujejo določila vseh zavarovalnih pogojev, ki veljajo za
osnovno zavarovanje in skupaj z omenjenimi zavarovalnimi pogoji
predstavljajo sestavni del zavarovalne pogodbe, sklenjene med
zavarovalcem in zavarovalnico.
(2) Če se vsebina predmetnih pogojev razlikuje od vsebine zavarovalnih
pogojev iz prejšnjega odstavka, veljajo določbe teh pogojev.
2. člen – SKLENITEV POGODBE IN POLICA
(1) Vabilo k ponudbi za sklenitev osnovnega zavarovanja, skladno s temi
pogoji poda zavarovalec s pomočjo sredstev za komuniciranje na daljavo.
(2) Če se osnovno zavarovanje sklepa na podlagi ponudbe, ki jo
zavarovalnica preko enega od sredstev za komuniciranje na daljavo
posreduje zavarovalcu ali pa se takšno zavarovanje sklepa preko
svetovnega spleta ali interneta, zavarovalno razmerje nastane oz. je
pogodba sklenjena s trenutkom plačila premije.
(3) V primeru sklepanja osnovnega zavarovanja na podlagi ponudbe iz
prejšnjega odstavka, izda zavarovalnica polico zavarovalcu na osnovi
podatkov iz ponudbe ter po plačilu zavarovalne premije.
(4) V primeru sklepanja osnovnega zavarovanja preko svetovnega spleta ali
interneta, izda zavarovalnica zavarovalcu polico na osnovi podatkov, ki

jih je zavarovalec zavarovalnici podal v okviru sklepanja omenjenega
zavarovanja, ter po plačilu zavarovalne premije.
(5) Polico zavarovalnica zavarovalcu posreduje praviloma preko elektronske
pošte ali interneta, lahko pa tudi preko običajne pošte ali na drug
primeren način.
3. člen – PREMIJA, KRITJE IN TRAJANJE ZAVAROVANJA
(1) Zavarovalno premijo za osnovno zavarovanje je mogoče plačati na način,
ki je razviden iz ponudbe zavarovalnice oziroma v primeru sklepanja
osnovnega zavarovanja preko svetovnega spleta ali interneta na način,
ki je razviden iz faze sklepanja, ki se nanaša na plačilo osnovnega
zavarovanja.
(2) Če je zavarovalna pogodba sklenjena, zavarovalno kritje za dogovorjene
rizike prične po izteku 24. ure tistega dne, ki je na polici naveden kot
začetek zavarovanja, vse ob pogoju, da je do tega dne plačana tudi
zavarovalna premija. Zavarovalno razmerje tako v tem primeru nastane
s trenutkom plačila premije.
(3) Zavarovalno kritje preneha v skladu z določili o prenehanju osnovnega
zavarovanja.
(4) Zavarovalec ima pravico, da v roku 14 dni od sklenitve pogodbe, brez
navedbe razloga, od zavarovalne pogodbe odstopi. Odstop mora biti
pisen in zavarovalnici poslan do izteka omenjenega roka na njen naslov
oz. po elektronski pošti na naslov info@zav-sava.si. V primeru odstopa v
odstopnem roku je zavarovalnica upravičena do sorazmernega dela
zavarovalne premije, torej do premije, ki ustreza času, v katerem je bilo
zavarovalno kritje podano. Če je v omenjenem času prišlo do nastanka
zavarovalnega primera oz. do uresničitve katere od zavarovanih
nevarnosti, je zavarovalnica upravičena do premije za celotno
zavarovalno obdobje sklenjenega zavarovanja. Zavarovalec nima pravice
do odstopa v primerih zavarovanj za potovanje in prtljago ali podobnih
kratkoročnih zavarovanjih z dobo veljavnosti, krajšo od enega meseca.
4. člen – UPORABA ZAKONA
(1) Za razmerje med zavarovancem oziroma zavarovalcem na eni in
zavarovalnico na drugi strani se uporabljajo tudi določila veljavnega
Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu potrošnikov in drugih pravnih
predpisov Republike Slovenije.

