
Zavarovanje koles 
in kolesarjev

Brez skrbi
na kolo

Kasko
za kolesa

Triglav kolesar

Asistenca
za kolesarje



Brez skrbi na kolo!
Odslej ste lahko na kolesu še veliko bolj brezskrbni! V 
Zavarovalnici Triglav smo razvili novo storitev zavarovanja 
koles in kolesarjev Triglav kolesar, s katero lahko vsi 
kolesarji zavarujete sebe in svoja kolesa. Zavarovanje je 
namenjeno fizičnim osebam (posameznikom) - lastnikom in 
uporabnikom koles, koles na električni pogon in koles na drug 
pogon s pedali, ki jih po zakonu ni potrebno registrirati.

Če ste kupili novo kolo, pohitite in sklenite kasko paket v 
roku 7 dni od nakupa. Zavarovanje lahko hitro in enostavno 
sklenete na spletni strani triglav.si.

Izbirate lahko med
osnovnim in kasko paketom.
Osnovni paket vključuje:
• asistenco za kolo in kolesarja, 
• zavarovanje odgovornosti kolesarja, 
• nezgodno zavarovanje. 

Premija: 30,05 EUR

Kasko paket vsebuje: 
• asistenco za kolo in kolesarja, 
• zavarovanje odgovornosti kolesarja, 
• nezgodno zavarovanje, 
• kasko zavarovanje kolesa. 

Premija: 30,05 EUR + 4,45 % od vrednosti kolesa

Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

Kaj zavarovanje vključuje?
Zavarovanje kaska krije poškodbo ali uničenje 
zavarovančevega kolesa zaradi prometne nesreče (ko je kolo 
udeleženo v prometni nesreči ali zaradi prometne nesreče 
z vozilom, na ali v katerem je kolo), zavarovalno kritje pa 
vključuje še nevarnosti vlomske tatvine (samo iz zaklenjenih 
prostorov; navadna tatvina ni krita), ropa, požara, toče, 
strele, eksplozije, viharja, manifestacije in demonstracije, 
padca letala in potresa. Odbitna franšiza znaša 50 EUR 
(samo v primeru prometne nesreče in vlomske tatvine). 



Pri zavarovanju novih koles preko internetne aplikacije 
mora biti zavarovanje sklenjeno v 7 dneh od datuma računa 
o nakupu kolesa. Če kolo ni novo, ga mora pregledati 
pooblaščena oseba zavarovalnice, zavarovanje pa se lahko 
sklene na nekaterih sklepalnih mestih Zavarovalnice Triglav 
(več informacij na 080 555 555).

Asistenčne storitve obsegajo skrb za kolo in skrb za 
zavarovanca. Skrb za kolo vsebuje organizacijo storitev in krije 
stroške za pomoč doma in na cesti ter prevoz kolesa. Skrb za 
zavarovanca pa obsega organizacijo storitve in krije stroške 
za prevoz zavarovanca, namestitev v hotelu in posredovanje 
vseh potrebnih informacij. 

Zavarovanje odgovornosti krije škodo, ki jo lastnik in 
uporabnik kolesa povzroči tretjim osebam ali stvarem tretjih 
oseb in zanje odgovarja na podlagi zakona. Zavarovalna 
vsota: enotna za osebe in stvari, po posameznem škodnem 
dogodku 30.000 EUR, letni agregat je enak zavarovalni vsoti. 
Odbitna franšiza znaša 10 % višine škode, minimalno 100 EUR 
in največ 500 EUR. 

Nezgodno zavarovanje velja za zavarovance od 14. leta 
starosti dalje. Vsebuje kritje za nezgodno smrt (10.000 EUR), 
kritje za trajno invalidnost (20.000 EUR) in nadomestilo za 
bolnišnični dan (15 EUR).
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4 koraki do sklenitve zavarovanja:

Za morebitno
pomoč smo vam
z veseljem na voljo
na brezplačni 
telefonski številki
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Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
T 01 474 72 00 n.c.
www.triglav.si

Pripravite 
serijsko številko 
kolesa.

(Slika prikazuje,
kje se nahaja.)
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Ob nakupu novega 
kolesa prosite 
prodajalca za račun 
o nakupu kolesa v 
elektronski obliki.

Pojdite na spletno stran
www.triglav.si/storitve/sklepanje.
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Izberite plačilno sredstvo (plačate lahko s kreditnima 
karticama MasterCard ali Visa, plačilno kartico Activa 
Maestro, preko spletnih bank Abanet in NLB Klik ali z 
Moneto).
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