Vsebina paketa
Zavarovalno kritje
Avtomobilska odgovornost

Pravna zaščita

Comfort

Plus

Extra

Max

Opis kritja
Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) krije škodo, ki
ste jo z zavarovanim vozilom povzročili tretjim osebam.

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

Vključuje pomoč na cesti (npr. vleko do najbližje servisne delavnice) v
primeru nesreče in/ali okvare vozila.

Osnovna pomoč na cesti

Zavarovanje voznika

Naravne katastrofe

Samo za električna vozila:
Mobilni polnilnik baterije električnega vozila v primeru
izpraznjene baterije na poti ali strošek prevoza do najbližje
polnilnice
Nezgodno zavarovanje voznika za primer smrti ali trajne invalidnosti
zaradi prometne nesreče in kritje škode zaradi telesnih in duševnih
bolečin zaradi poškodb voznika v prometni nesreči, ki jo sam zakrivi.
Krije škodo zaradi poškodbe ali uničenja vozila zaradi vetra, toče,
zemeljskega plazu, poplave, potresa.

Krije škodo zaradi poškodbe ali uničenja vozila zaradi požara ali
eksplozije.

Požar, eksplozija

Samo za električna vozila:
Polnilna oprema
Baterija

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

Nalet na živali

Razširjena pomoč na cesti

Zavarovanje voznika in sopotnikov

Vključuje širši obseg pomoči na cesti (npr. najem avtomobila,
nastanitev v hotelu, vrnitev domov) v primeru nesreče in/ali okvare
vozila.
Vsebuje kritje kot "Zavarovanje voznika", pri čemer je nezgodno
zavarovanje razširjeno tudi na potnike v vozilu.

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.

Tatvina

Samo za električna vozila:
Tatvina polnilne opreme
Tatvina baterije

Vandalizem

Zavarovanje stekla

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

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

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.

Polno kasko zavarovanje

Samo za električna vozila:
Polnilna oprema
Baterija

GAP - zavarovanje vrednosti novega
vozila

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.

9/2022

Opomba *: Allianz Slovenija, podružnica, ne nudi nasvetov ali prilagojenih priporočil za paket, ki najbolje ustreza zahtevam in potrebam stranke. "Možna izbira" je dana z uporabo algoritma izključno na podlagi vnesenih
podatkov o starosti in vrednosti vozila.

