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Razišči svoje življenje

KAJ VSE LAHKO ZAVARUJEMO S POLICO „MOJ AVTO“?

• obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
ki krije vašo odgovornost za škodo, ki ste jo 
povzročili pri upravljanju motornega vozila;

• vaše vozilo, vključno z dodatno opremo ter 
prtljago do zneska, opredeljenega s pogoji 
zavarovanja;

• voznika in/ali potnike v zavarovanem vozilu pred 
nezgodami, ki nastanejo pri vožnji;

• pravno zaščito;
• pomoč na cesti.

ZA ZAVAROVANJE SVOJEGA VOZILA IZBERITE 
ZANESLJIVEGA PARTNERJA. DOBRODOŠLI V ALLIANZ!  
 
Več informacij o zavarovanju motornih vozil poiščite 
pri svojem Allianz zastopniku, na spletni strani 
www.allianz-slovenija.si ali nas pokličite na 
brezplačno telefonsko številko 080 25 23.

ONLINE PRIJAVA IN 
HITRA OBDELAVA 
ŠKODE.

HITREJE, VIŠJE, 
PREPROSTEJE.
Allianz je z vami, da bi lahko živeli, kot si želite. Zava-
rovanje motornih vozil „Moj avto“ odlikuje hitra skleni-
tev zavarovanja in hitra obdelava vaših zahtevkov ter 
več kritij v novih, preprostih paketih zavarovanj.



VSEOBSEGAJOČE ZAVAROVANJE „MOJ AVTO“ PONUJA 
ZAŠČITO VOZILA V SKLADU Z VAŠIMI POTREBAMI IN 
PRIČAKOVANJI. 

Zavarovanje, ki vam ga ponujamo, vključuje široko 
paleto zaščite, od nadomestila za poškodbe, ki ste jih 
povzročili drugim, nadomestilo za poškodbe vašega 
vozila ter številne dodatne storitve, kot je pomoč na 
cesti ali pravna zaščita.  
 
 

IZBERITE MED 4 PAKETI RAZLIČNIH OBSEGOV KRITJA:

•  COMFORT: vključuje zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti in druge dodatne storitve.

•  PLUS: poleg zavarovanj, vključenih v paket Comfort, 
vključuje tudi dodatno zaščito – zavarovanje vašega 
vozila pred zunanjimi vplivi, ki so popolnoma izven 
vašega nadzora.

•  EXTRA: poleg zavarovanj, vključenih v paket Plus, 
vključuje tudi zavarovanje pred neprijetnimi tveganji, 
ki so samo deloma pod vašim nadzorom.

•  MAX: poleg zavarovanj, vključenih v paket Extra, 
vključuje tudi zavarovanje za škode na vozilu, ki jih 
povzročite sami. 

Zavarovanje krije samo škodo za rizike iz paketa, ki 
ste ga izbrali.

ZAVAROVALNA KRITJA COMFORT PLUS EXTRA MAX OPREDELITEV KRITJA

AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST (AO) Obvezno zavarovanje krije škodo, ki ste jo z zavarovanim vozilom povzročili 
tretjim osebam.

PRAVNA ZAŠČITA Vključuje kritje stroškov kazenskega postopka, ki se zoper vas vodi zaradi prometne 
nesreče.

OSNOVNA POMOČ NA CESTI Vključuje takojšnjo pomoč (npr. vleko do najbližje servisne delavnice) v primeru 
nesreče in/ali okvare vozila.

ZAVAROVANJE VOZNIKA
Nezgodno zavarovanje voznika za primer smrti ali trajne invalidnosti zaradi pro-
metne nesreče. In kritje škode zaradi telesnih in duševnih bolečin zaradi poškodb 
voznika v prometni nesreči, ki jo sam zakrivi.

NARAVNE KATASTROFE Krije škodo zaradi poškodbe ali uničenja vozila zaradi vetra, toče, zemeljskega plazu, 
poplave, potresa.

POŽAR, EKSPLOZIJA Krije škodo zaradi poškodbe ali uničenja vozila zaradi požara ali eksplozije.

RAZŠIRJENA POMOČ NA CESTI Vključuje širši obseg pomoči na cesti (npr. najem avtomobila, nastanitev v hotelu, 
vrnitev domov) v primeru nesreče in/ali okvare vozila.

ZAVAROVANJE VOZNIKA IN SOPOTNIKOV Vsebuje kritje kot "Zavarovanje voznika in sopotnikov", pri čemer je nezgodno 
zavarovanje razširjeno tudi na potnike v vozilu.

NALET NA ŽIVALI Krije škodo, ki jo povzroči trčenje vozila z domačo ali divjo živaljo.

TATVINA Krije škodo zaradi tatvine celotnega vozila, sestavnih delov vozila, stvari v vozilu in 
poškodbe/uničenja, ki jih povzroči vdor v vozilo in/ali nedovoljena uporaba vozila.

VANDALIZEM Krije škodo, ki je posledica vandalizma, tj. zlonamernega dejanja tretje osebe, ki 
povzroči uničenje ali poškodbo zavarovanega vozila.

ZAVAROVANJE STEKLA Krije popravilo ali zamenjavo vetrobranskega stekla ali drugih steklenih površin v 
primeru poškodb.

POLNO KASKO ZAVAROVANJE 
(PROMETNA NESREČA IN OSTALI RIZIKI)

Krije škodo na vašem vozilu, ki nastane zaradi nepričakovanih dogodkov, kot na 
primer: prometna nesreča, izlet vozila s ceste, padec predmetov na vozilo, škode na 
parkirišču in podobno.

GAP-ZAVAROVANJE
Krije vrednost novega vozila (brez zmanjšanja za delež iztrošenosti) v primeru 
popolne izgube (uničenje ali tatvina vozila). Velja za vozila, ki so v trenutku sklepanja 
zavarovanja stara do šest mesecev in velja do skupne starosti vozila 24 mescev. 


