Avtomobilsko
zavarovanje

V treh korakih do
avtomobilskega
zavarovanja po vaši meri
PRI ZAVAROVALNICI MARIBOR SI SESTAVITE SVOJ NAJUGODNEJŠI PAKET
AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA ZDAJ ŠE ENOSTAVNEJE. SKUPAJ S SVOJIM
ZAVAROVALNIM ZASTOPNIKOM DOLOČITE NAJUSTREZNEJŠI PAKET ZA VAŠE
POTREBE, IZBERETE SVOJEGA SERVISERJA, ORIGINALNE ALI ORIGINALOM
ENAKOVREDNE NADOMESTNE DELE IN VIŠINO ODBITNE FRANŠIZE. NA
OSNOVI VAŠEGA OSEBNEGA PROFILA VAM NATO IZRAČUNAMO INDIVIDUALNO
UGODNOST.
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AO avtomobilska odgovornost
AO PLUS zavarovanje voznika
AK avto kasko
Prometna nesreča
Poškodovanje vozila
Vandalizem

AK

Toča
KOMBINACIJA T tatvina

AK

KOMBINACIJA D divjad in domače živali
KOMBINACIJA H parkirišče
KOMBINACIJA J stekla, svetlobna telesa
in ogledala
KOMBINACIJA E poškodovanje stekel
KOMBINACIJA U tatvina ln uničenje

AK

KOMBINACIJA I nadomestno vozilo
KOMBINACIJA P pravna zaščita
AXA asistenca
PNEVMATIKA +

AK

SUBROGACIJA +

AK

PREVZEM REŠENIH DELOV

AK

AK

Zavarovalnica si v zvezi s predstavljenimi možnostmi iz tabele, glede na politiko prevzema tveganja. pridržuje pravico do spremembe navedenih možnosti sklepanja zavarovanj.
zajeto

po izbiri zavarovanca

*Velja za avtomobile nad 5 let starosti; krita samo totalna škoda.

ni možno

A K samo ob sklenitvi avto kaska

A K po izbiri zavarovanca (ob sklenitvi avto kaska)

Slovarček zavarovalniških
izrazov
AO

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
krije materialno in nematerialno škodo, ki smo jo s
svojim vozilom povzročili oškodovancu.

AO PLUS

Zavarovanje krije telesne poškodbe vsakokratnega
voznika zavarovanega vozila in smrt voznika
zavarovanega vozila.

AK

Zavarovanje avto kasko krije uničenje ali poškodovanje
zavarovanih stvari zaradi presenetljivega,
kratkotrajnega in od zavarovančeve ali voznikove volje
neodvisnega dogodka na lastnem vozilu.

PROMETNA NESREČA

Prometna nesreča je trčenje, udarec, prevrnitev,
zdrs, strmoglavljenje in podobno, ki se zgodi ob
premikanju vsaj enega motornega vozila.

POŠKODOVANJE VOZILA

Zavarovanje krije škodo, ki jo povzročijo požar, vihar,
snežni plaz, zemeljski plaz, potres, strela, poplave,
hudourniške ali visoke vode, eksplozija. padec z
določenega objekta ali padec samega objekta,
padec zrakoplovov ali druge letalne naprave,
manifestacije in demonstracije , domače živali
(poškodba vozila v mirovanju), divjad in glodavci,
nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje na
vozilo.

KOMBINACIJA J

Zavarovanje krije poškodovanje, razbitje ali tatvino
standardno vgrajenih stekel, svetlobnih teles in
ogledal.

KOMBINACIJA E

Zavarovanje krije poškodovanje in razbitje stekel na
motornih vozilih (razen stekel, svetlobnih teles in
ogledal).

KOMBINACIJA U

Zavarovanje krije tatvino ključev, menjavo
ključavnice, tatvino ali uničenje registrske tablice,
tatvino ali izgubo osebnih dokumentov, uničenje
zavarovančevih oziroma voznikovih osebnih
dokumentov v prometni nesreči in uničenje osebnih
predmetov v primeru prometne nesreče.

KOMBINACIJA I

Zavarovanje krije stroške najema nadomestnega
osebnega vozila.

KOMBINACIJA P

Zavarovanje krije stroške sodnih postopkov v zvezi s
prometnimi nesrečami, do katerih pride pri uporabi
zavarovanega vozila.

PNEVMATIKA+

Kritje stroška obeh pnevmatik na 1 osi, če je bila
poškodovana le ena.

PREVZEM REŠENIH DELOV

Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči toča.

Zavarovanje krije stroške prodaje osebnega vozila, ki
je uničeno (popolna škoda: tehnična ali ekonomska
totalka) zaradi ene od zavarovanih nevarnosti. V
tem primeru se zavarovancu izplača razlika med
tržno vrednostjo zavarovanega vozila pred škodnim
dogodkom in priznano zavarovalnino.

KOMBINACIJA T

SUBROGACIJA+

OBJESTNOST

Zavarovanje krije škodo, ki jo povzročijo vandalizem,
objestnost, manifestacije in demonstracije.

TOČA

Zavarovanje krije tatvino vozila ali delov vozila.

KOMBINACIJA D

Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči neposredni
nalet divjadi ali domače živali.

KOMBINACIJA H

Zavarovanje krije poškodbo parkiranega vozila zaradi
dotika ali trčenja neznanega motornega vozila.

Šteje se, da ni odbitna franšiza in škoda ni bila
prijavljena, če je zavarovalnica uspela iz naslova
subrogacije do odgovorne osebe ali njene
zavarovalnice izterjati več kot polovico izplačane
zavarovalnine skupaj s stroški in obrestmi.

AXA

Avtomobilska asistenca, ki zagotavlja 24-urno
brezplačno pomoč na cesti v primeru prometne
nesreče, mehanske okvare vozila, tatvine ali telesne
poškodbe doma in v tujini.

Prednosti sklenitve
avtomobilskega
zavarovanja Zavarovalnice
Sava
HITRA CENITEV
Opravite cenitve poškodovanega vozila hitro
in kakovostno pri pogodbenih serviserjih
Zavarovalnice Sava po vsej Sloveniji.

PRAVNA ZAŠČITA
Pravna zaščita vozniškega dovoljenja je storitev, ki
krije zastopanje v postopkih odvzema vozniškega
dovoljenja in v primerih postopkov prepovedi
vožnje, ki so posledica prometnega prekrška ali
nesreče.

MLADI VOZNIK (samostojen produkt)
Oseba ima status mladega voznika tri leta
od datuma, ko je prvič opravila izpit ustrezne
kategorije.
Zavarovanje mladega voznika je vezano na
zavarovano osebo – mladega voznika (in/ali
vozniškega kandidata) in ne na vozilo.

DENAR NA ROKO
Telesne poškodbe lahko oškodovanci po
zaključenem zdravljenju prijavite v roku treh let
od škodnega dogodka. Tovrstne prijave škode
v Zavarovalnici Sava rešujemo hitro s storitvijo
»Denar na roko«, v okviru katere oškodovancu
takoj po zaključku zdravljenja in po pridobitvi
ustrezne dokumentacije denar nakažemo na
njegov bančni račun.

Ali veste:
•• da letno na slovenskih cestah bližnje srečanje z divjadjo doživi okoli 9.000 voznikov?
•• da je v Sloveniji letno ukradenih več kot 650 osebnih avtomobilov?
•• da lahko toča. velika kot jajce, zadene vaš avtomobil tudi s hitrostjo do 150 km/h?

ZATO NE TVEGAJTE. SESTAVITE SI SVOJ NAJUGODNEJŠI PAKET
AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA ŠE DANES.

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA WWW.ZAV-SAVA.SI
Ljubljana
Dunajska cesta 8
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-mb.si

Kranj
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
T 04 281 80 10
pe-kranj@zav-mb.si

Novo mesto
Seidlova ulica 5
8000 Novo mesto
T 07 39 17 200
pe-novo-mesto@zav-mb.si

Maribor
Cankarjeva ulica 3
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-mb.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7a
5000 Nova Gorica
T 05 335 90 00
pe-nova-gorica@zav-mb.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 881 27 00
pe-slovenj-gradec@zav-mb.si

Celje
Ljubljanska cesta 14
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-mb.si

Koper
Cesta Zere Perello-Godine 2
6000 Koper
T 05 611 77 80
pe-koper@zav-mb.si

Pomurje
Prešernova ulica 7
9240 Ljutomer
T 02 584 96 70
pe-ljutomer@zav-mb.si

V PRIMERU NUJNEGA
PRIMERA VAM JE NA VOLJO

Klic iz Slovenije
brezplačno
Klic iz tujine
na stroške klicatelja

080 19 21
+386 2 618 05 20
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