
Kaj je zavarovano?
Odgovornost zasebnika: 

 krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo tretje osebe 
uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nesreče, katere 
posledica je poškodovanje oseb ali stvari.

Pravna zaščita:
 krije stroške, ki nastanejo v sodnih ali izvensodnih 

postopkih (stroški odvetnika, izvedeniških mnenj na 
zahtevo sodišča, prič in tolmačev, sodne stroške itd.).

Kibernetska zaščita:
 krije (v primeru kibernetskega škodnega dogodka) stroške 

ponovne vzpostavitve delovanja računalnika, stroške 
povrnitve podatkov in stroške izsiljevanja.

Računalniška asistenca:
 pomoči in diagnoza računalnika na daljavo.

Nezgodno zavarovanje in asistenca po poškodbi:
 lahko krije nezgodno smrt, težje poškodbe, zlome, izpahe, 

opekline in poškodbe mehkih tkiv. V primeru izbire kritja 
zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv nudi 
tudi asistenco po poškodbi, ki krije stroške specialističnih 
pregledov, diagnostike in ambulantne rehabilitacije zaradi 
diagnosticiranja in zdravljenja poškodbe.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Pravna zaščita:
• področje delovnega prava in socialnih zavarovanj;
• nepremičnin;
• dednega prava in družinskega prava.

Kaj ni zavarovano?
Odgovornost zasebnika:

 škoda, ki jo povzroči zavarovanec pri opravljanju kakršnekoli 
pridobitne dejavnosti; 

 škoda iz naslova hišne ali zemljiške posesti;
 škoda v zvezi s posestjo ali uporabo motornih vozil in drugih 

vozil na motorni pogon.
Pravna zaščita:

 zavarovalnega kritja ni v zvezi z zavarovalnimi pogodbami z 
lastno zavarovalnico; 

 zavarovalnega kritja ni na področju intelektualne lastnine;
 zavarovalnega kritja ni za varovanje pravnih interesov 

sozavarovanih oseb v medsebojnem razmerju in proti 
zavarovalcu.

Kibernetska zaščita:
 če na računalniku nimate nameščen, redno posodobljen ter 

aktiven antivirusni program, nameščen, redno posodobljen 
in aktiven požarni zid in na svojem računalniku ne izvajate 
rednega posodabljanja sistemske in aplikativne programske 
opreme;

 povrnitev oziroma obnovitev izgubljenih ali poškodovanih 
podatkov in datotek, ki niso namenjeni osebni uporabi; 

 škoda, ki je nastala na programski opremi in podatkih, za 
katere  nimate licenčnih pravic za njihovo uporabo.

Nezgodno zavarovanje in asistenca po poškodbi:
 bolezni, infekcije, obolenja, okužbe z virusi, samopoškodbe, 

ipd.
 nezgode, do katerih pride pri rizičnih športih (alpinizem, 

globinsko potapljanje, jamarstvo, avto-moto športi, športno 
letalstvo, padalstvo, letenje z zmaji in z jadralnimi letali);

 nezgode in poškodbe, ki jih zavarovanec utrpi zaradi potresa, 
naravnih nesreč, terorizma, vojnih dogodkov, ipd.

Ali je kritje omejeno?
Na naslednji strani.

Premoženjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija 
Produkt: Zavarovanje osebne zaščite

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu. Povzetek ni prilagojen vašim individualnim 
potrebam in zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih 
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred sklenitvijo zavarovanja ali po 
njej). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
V okviru zavarovanja osebne zaščite lahko združite zavarovanja različnih nevarnosti iz vašega zasebnega življenja, ki lahko ogrozijo 
vašo finančno varnost ali finančno varnost vaše družine. Nevarnosti lahko poljubno izbirate in jih med seboj kombinirate, obseg 
je določen na polici. Zavarovanje lahko sklenete kot družinsko zavarovanje (v zavarovanje je vključena vaša družina) ali v obliki 
individualnega zavarovanja.
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Ali je kritje omejeno?
 Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila zavarovalnin / odškodnin v zavarovalnem letu/obdobju (agregati izplačil) in soudeležbe pri 
škodi se opredelijo v zavarovalni pogodbi. 

Pravna zaščita (PZ):
 omejeno na področje kazenske PZ, odškodninske PZ ter PZ iz splošnega pogodbenega prava (omejitev ne velja za pravno zaščito svetovanja);
 pri razširjenem kritju PZ je predvidena čakalna doba; 
 pri razširjenem kritju PZ zavarovalno jamstvo velja v državah Evropske unije.

Računalniška asistenca:
 krita je prva delovna ura izvajalca.

Nezgodno zavarovanje in asistenca po poškodbi:
 nezgodno zavarovanje in asistenca po poškodbi velja do konca zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 75. leto starosti;
 osebe, mlajše od 14 let, za primer smrti niso zavarovane;
 če se poškodba opredeli kot kronično stanje, zavarovalnica s tem nima več obveznosti.

Kje je zavarovanje veljavno?
 Zavarovanje velja na območju vsega sveta. Tudi pri kibernetski zaščiti in asistenci po poškodbi, vendar pod pogojem, da se reševanje 

zavarovalnega primera izvaja v Republiki Sloveniji. Navedeno velja tudi pri splošni pogodbeni pravni zaščiti, vendar pod pogojem, da se 
uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropski uniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče ali pristojni prekrškovni organ 
v Evropski uniji.

 

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
• omogočiti pregled in revizijo rizika;
• pravočasno plačati premijo;
• prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva, ko zanj izvem;
• predložiti vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode;
• pri zahtevku iz odgovornosti tega odstopiti zavarovalnici, zavarovalnico obvestiti o sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov in vloženi tožbi, 

ji prepustiti vodenje pravde in brez njenega dovoljenja nikoli priznati odškodninske odgovornosti ali se poravnati z oškodovancem;
• obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega osebnega imena ali bivališča v petnajstih dneh od dneva spremembe.

Za asistenco po poškodbi dodatno velja:
• obvezna predhodna najava potrebe po koriščenju pravic iz zavarovanja zavarovalnici preko asistenčnega centra;
• upoštevanje navodil zavarovalnice in izvajalca zdravstvenih storitev ter po potrebi predložitev vse potrebne medicinske dokumentacije.

Kako prijavim škodni dogodek?
V primeru škodnega dogodka pokličem asistenčni center na telefonsko številko 0802864 oziroma 00386 2 22 228 64 za klic iz tujine .

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačujem mesečno preko direktne obremenitve ali plačilnega naloga (UPN). Lahko se odločim tudi za kvartalno, polletno ali letno dinamiko 
plačevanja premije.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovalno kritje se začne z datumom začetka zavarovanja, ki je naveden v zavarovalni polici. Datum poteka zavarovanja v zavarovalni polici ni 
določen (zavarovanje se nadaljuje iz leta v leto). Zavarovanje traja, dokler ga katera od pogodbenih strank ne odpove. Zavarovalno kritje preneha 
tudi v primeru neplačila premije, če premija ni plačana v roku, ki je naveden v priporočenem pismu zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije 
in o prenehanju zavarovalnega kritja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja lahko kadarkoli odstopim od zavarovalne pogodbe. Zavarovanje v tem primeru preneha ob izteku 
meseca, v katerem je bila podana odstopna izjava.


