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Zavarovalni produkt Moj avto: paketi PLUS, EXTRA, MAX 
(letne zavarovalne pogodbe in zavarovalne pogodbe, sklenjene 
za zavarovalno dobo krajšo od leta dni) (v nadaljevanju za vse: 
kasko zavarovanja).  

Po sklenitvi kasko zavarovanja vašega osebnega avtomobila 
morate opraviti in zaključiti digitalni pregled vozila prek 
povezave, ki jo boste s strani Allianz Slovenija, podružnice (v 
nadaljevanju: zavarovalnica) prejeli po elektronski poti na 
e-poštni naslov in prek sporočila SMS na številko mobilnega 
telefona, kot ste oba kontaktna podatka posredovali 
zavarovalnici za namene sklenitve zavarovalne pogodbe.

Zaradi navedenega je posebej pomembno, da nam ob sklenitvi 
kasko zavarovanja posredujete pravilne in točne podatke 
za stik (vaš e-poštni naslov in številko mobilnega telefona) in 
da pravilnost e-poštnega naslova dodatno preverite na vaši 
zavarovalni polici, saj vam bo zavarovalnica na navedene 
kontaktne podatke (e-poštni naslov in številko mobilnega 
telefona) poslala povezavo do aplikacije, s katero opravite 
digitalni pregled vozila. Pravilnost zavarovalnici posredovanih 
kontaktnih podatkov je izključna odgovornost zavarovalca in 
zavarovalec s podpisom zavarovalne pogodbe potrjuje, da so 
posredovani kontaktni podatki pravilni, točni in njemu lastni.

Kaj je digitalni pregled vozila?
Digitalni pregled vozila vključuje fotografiranje vozila z 
različnih zornih kotov skladno z navodili aplikacije, namenjene 
digitalnemu pregledu vozila. Vozilo mora biti fotografirano 
z vseh strani tako, da je na vsaki fotografiji vidna registrska 
oznaka vašega vozila. Prav tako morate fotografirati armaturno 
ploščo, številko šasije in stanje prevoženih kilometrov vozila. 
Na podlagi prejetih fotografij bomo opravili pregled vozila, 
s katerim bomo preverili stanje vozila in ugotovili morebitno 
predhodno škodo na njem.
Vsa škoda, nastala na vozilu pred sklenitvijo in začetkom 
veljavnosti vaše zavarovalne police, s sklenjenim zavarovanjem, 
ni krita in zanjo niste upravičeni do izplačila zavarovalnine na 
podlagi na novo sklenjenega kasko zavarovanja, saj ne gre 
za zavarovalni primer – bodoč, negotov in od izključnih volj 
pogodbenih strank neodvisen dogodek.

V kolikšnem času je treba fotografirati vozilo?
Vozilo, za katerega ste sklenili kasko zavarovanje, morate 
fotografirati  čim prej, a ne pozneje kot v roku 15 (petnajstih) 
dni šteto od dneva izdaje, navedenega na zavarovalni polici, ki 
ureja vaše kasko zavarovanje.

Zakaj je pomembno pravočasno fotografiranje vozila?
Vaše kasko zavarovanje je sklenjeno z obvezno odbitno 
franšizo v višini 50 %, ki velja do trenutka predložitve fotografij 
oziroma do zaključka digitalnega pregleda vozila, ki ga 
potrdi zavarovalnica. Če pride do nastanka škode preden 
zavarovalnica potrdi zaključek digitalnega pregleda in je 
nastala škoda krita z vašim sklenjenim kasko zavarovanjem, 
vam bomo izplačano nadomestilo za nastalo škodo zmanjšali 
tako, da bomo pred izplačilom nadomestila za nastalo škodo 
upoštevali odbitno franšizo v višini 50 % vrednosti nastale 
škode, in sicer vedno, ko je tako dobljeni absolutni znesek višji 
od zneska pogodbeno dogovorjene odbitne franšize, ki ste jo 
prostovoljno dogovorili z vašo zavarovalno pogodbo, ki jo ureja 
vaša zavarovalna polica. V nasprotnem se upošteva pogodbeno 
dogovorjena odbitna franšiza. Obvezna odbitna franšiza od 
trenutka, ko vam zavarovalnica pisno potrdi, da ste uspešno 
zaključili digitalni pregled vašega vozila (tj. prejmete potrdilo 

zavarovalnice, da so zahtevane fotografije uspešno naložene), 
preneha veljati in v zvezi z vašim kaskom zavarovanjem velja 
izključno pogodbeno dogovorjena odbitna franšiza.

Kaj se zgodi s kasko zavarovanjem, če ne predložite fotografij 
vozila?
Pridržujemo si pravico do enostranske prekinitve vseh 
zavarovalnih kritij, dogovorjenih z vašim kasko zavarovanjem 
(navedeno ne vpliva na veljavnost in kritje obveznega 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti), in ki jih ureja vaša 
zavarovalna polica:

• če v 15 dneh od datuma izdaje zavarovalne police 
navedenega na polici, ne prejmemo ustreznih fotografij 
zavarovanega vozila in zato ne moremo opraviti ter potrditi 
zaključka digitalnega pregleda vozila;

• če pri digitalnem pregledu vozila ugotovimo obstoj znatnih 
predhodnih poškodb na vozilu. 

V navedenih primerih vas bomo o prekinitvi vseh kasko kritij 
obvestili pisno, in sicer po elektronski poti na vaš e-naslov, in 
sicer ne kasneje kot v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva poteka 
roka za fotografiranje vozila. Če ste do tega datuma plačali 
celotno letno zavarovalno premijo za vaše kasko zavarovanje, 
vam bomo neizkoriščeni del plačane premije za vaše kasko 
zavarovanje vrnili, a le v primeru, da v času od izdaje police do 
roka iz prve točke prvega odstavka tega poglavja niste prijavili 
škodnega dogodka na podlagi sklenjenega kasko zavarovanja. 
V takem primeru se premija za vaše kasko zavarovanje ne vrača. 
Če ste se dogovorili za obročno plačilo, se preostali neporavnani 
obroki sorazmerno zmanjšajo glede na spremembo skupne 
letne premije po polici.

Kdaj za vozilo digitalni pregled vozila in dostava fotografij 
nista obvezna?
Digitalni pregled vozila in dostava fotografij nista obvezna za:

• nova vozila, pri katerih niso minili več kot 3 meseci od dneva, 
ko so bila nova vozila prvič registrirana (datum 1. registracije 
in datum 1. registracije v RS, kot sta navedena v prometne 
dovoljenju, morata biti ista);

• vozila, ki so bila predhodno že kasko zavarovana pri 
zavarovalnici, pri čemer od izteka zavarovalne dobe po 
predhodni zavarovalni polici ni minilo več kot 30 dni.

Drugih kategorij vozil (motorna kolesa, dostavna vozila 
oziroma vsa vozila, razen osebnih vozil) ni mogoče fotografirati 
z digitalno aplikacijo, temveč je treba fotografije predložiti 
zavarovalnemu distributerju in morajo biti skladne z navodili 
zavarovalnice. 

Kaj pa, če vozila ne morete fotografirati?
Če nimate mobilnega telefona z dostopom do spletnih 
brskalnikov in/ali fotoaparatom, digitalnega pregleda vozila 
ne boste mogli opraviti. V tem primeru morate povezavo za 
digitalni pregled vozila (ki ste jo prejeli po elektronski poti na vaš 
e-naslov in sporočilu SMS) posredovati svojemu zavarovalnemu 
distributerju, ki bo vozilo fotografiral namesto vas.

Opravil/-a sem digitalni pregled vozila.
Če ste uspešno opravili digitalni pregled vozila, ste izpolnili 
svojo dolžnost predložitve fotografij zavarovalnici in od vključno 
dneva, ko vam zavarovalnica potrdi, da je digitalni pregled 
vozila zaključen, obvezna odbitna franšiza v višini 50 % od 
zneska nastale škode več ne velja in se ne uporablja ter je za 
vaše kasko zavarovanje veljavna in se uporablja le prostovoljno 
dogovorjena odbitna franšiza.
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