Permanentno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti
in avtomobilskega kaska

+
Avtomobilska
odgovornost

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije materialno in nematerialno
škodo, ki smo jo s svojim vozilom povzročili tretjim osebam.

Zavarovanje
voznika

Zavarovanje krije škodo zaradi telesnih poškodb ali smrti voznika zavarovanega
vozila v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam.

Nezgodno
zavarovanje

Zavarovalnica v primeru prometne nezgode izplača dogovorjeno denarno
nadomestilo za smrt ali invalidnost voznika in sopotnikov v zavarovanem vozilu.

Pravna
zaščita

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila krije stroške
obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih postopkih oziroma stroške
uveljavljanja utemeljenih odškodninskih zahtevkov iz naslova prometne nezgode.

Asistenca

Avtomobilska asistenca zagotavlja 24-urno brezplačno pomoč na cesti za primer
posledic prometne nezgode, okvare vozila, vandalizma, poškodovanja, kraje vozila,
težav s ključi in gorivom. (Obvezen klic/obvestilo na asistenčno številko/asistenčni center.)

Zavarovane nevarnosti

DA

Delovanje naravnih sil (vihar, toča, poplava,

DA

Požar in eksplozija

DA

Poškodovanje vozila in padec/udarec
predmeta

DA

Tatvina in rop

DA

Vlom

DA

Divjad, domače živali in glodavci

DA

Parkirišče

DA

Vandalizem

DA

Razbitje stekel

DA

Razbitje ogledal in svetlobnih teles

DA

Nadomestno vozilo*

DA

Padec snega in ledenih sveč s strehe

DA

snežni plaz, potres, strela)

Avtomobilski
kasko

Mladi voznik

Odbitna franšiza

Prometna nezgoda

- 50 %
Višina odbitne franšize
je navedena na zavarovalni
polici in znaša 300 €.
Pri popravilu vozil znamk
Volkswagen, Audi, Seat in
Škoda pri pooblaščenem
serviserju za posamezno
znamko, se prizna 50%
popusta na odbitno
franšizo oz. se franšiza
zniža na znesek, naveden
na zavarovalni polici.

Zavarovanje za povečan rizik mladega voznika (brezplačno vključeno v premiji).

Opisana kritja predstavljajo zgolj delni povzetek splošnih pogojev zavarovalnice in slednjih ne nadomeščajo. Za točno
seznanitev z veljavnimi pogoji zavarovalnice se upoštevajo in so veljavni zgolj aktualni splošni pogoji zavarovalnice
(navedeni na zavarovalni polici), kateri so priloga zavarovalni polici in druge določbe na zavarovalni polici.
* Kritje podano le pri osebnih vozilih za efektivni čas popravila (8h = 1 dan), po normativih proizvajalca, do 10 dni, največ 35 €
z DDV/dan. Ne velja za vozila, ki se dajejo v najem.

Prednosti za stranko
• Obročno odplačevanje brez obresti do 12 mesečnih obrokov.
• Fiksna zavarovalna premija je konkurenčna in se med trajanjem
zavarovanja ne spreminja oz. se letno spreminja s stopnjo inflacije,
eventualno spremembo davka ali drugih dajatev povezanih z
zavarovalnimi posli. Škodno dogajanje nima vpliva na spremembo
zavarovalne premije (ob eventualnem povečanem škodnem dogajanju
pa se le ta spremeni v soglasju med zavarovalnico in stranko).
• »Polno« kasko kritje v skladu s splošnimi zavarovalnimi pogoji
zavarovalnice.
• Enotna odbitna franšiza ter dodaten popust na franšizo v primeru
popravila vozila znamk Volkswagen, Audi, Seat in Škoda pri pooblaščenem
serviserju za posamezno znamko.
• Podaljšanje registracije vozila je enostavno, saj vsako leto ob podaljšanju
registracije na registracijskem uradu priložite zgolj potrdilo zavarovanja
avtomobilske odgovornosti prejeto v prvem letu, slednje namreč velja za
vsa leta trajanja zavarovanja, do prekinitve.
• Permanentno zavarovanje s samodejnim letnim podaljšanjem pomeni,
da se kritje po zavarovalni polici samodejno podaljša za eno leto, saj
zavarovanje velja do preklica. Stranka vsako leto do prekinitve zgolj
samodejno prejme položnice (v skladu z dogovorjeno plačilno dinamiko).
• Sklenitev zavarovanja preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d. o. o.
pri vašem izbranem trgovcu (vse na enem mestu).
• Prijava škode pri pooblaščenem servisu mreže Porsche, omogoča
enostavno prijavo in popravilo vozila, na enem mestu.
• Popravilo z originalnimi rezervnimi deli ohranja vrednost vozila.
• Ohranitev proizvajalčevih jamstev za popravila pri pooblaščenem servisu
v skladu z normativi proizvajalca.

Pogosto zastavljena vprašanja
PODALJŠANJE REGISTRACIJE:
Ob vsakem podaljšanju registracije
na registracijskem uradu priložite zgolj
potrdilo zavarovanja avtomobilske
odgovornosti prejeto v prvem letu, slednje
namreč velja za vsa leta trajanja zavarovanja,
do prekinitve.
Opomba: v primeru, da je vozilo financirano
potrebujete tudi poobastilo/soglasje leasing firme
za registracijo vozila.

PODALJŠANJE
ZAVAROVANJA IN PLAČILO:
Permanentne zavarovalne police se letno
samodejno podaljšajo za eno leto, saj
zavarovanje velja do preklica. Položnica
za zavarovalno premijo bo generirana
samodejno, z enako strukturo plačil/obroki,
kot v preteklem obdobju, prejeli jo boste
po pošti (v roku 2 mesecev) od datuma
letnega podaljšanja.

ODBITNA FRANŠIZA:
Znaša 300 EUR za vse škodne dogodke,
pri tem pa se v primeru sanacije škode
na vozilih znamk Volkswagen, Audi, Seat
in Škoda pri pooblaščenem serviserju za
posamezno znamko prizna 50% popust
(oz. akcijski popust/akcijska franšiza
v skladu z zavarovalno polico).

PERMANENTNO PORSCHE
KASKO ZAVAROVANJE:
Pomeni, da je zavarovanje v veljavi več
kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim
letnim podaljševanjem. Pri permanentnem
zavarovanju so navadno priznani dodatni
akcijski pogoji z opredeljenimi ugodnostmi in
obveznostmi, kot je npr. minimalna obvezna
doba trajanja zavarovanja in posledicami
prekinitve zavarovanja pred iztekom
obvezne dobe. Pogoji so zapisani
na zavarovalni polici.

ZAVAROVALNA PREMIJA
IN BONUS NA KASKO POLICI:
Izhodiščna letna premija se določi ob sklenitvi
zavarovanja na podlagi bonusa iz police
avtomobilske odgovornosti za isto vozilo in
zavarovalno obdobje. Upoštevajo se tudi
veljavni komercialni popusti oz. akcije.

OBROČNO PLAČEVANJE BREZ OBRESTI:
V primeru obročnega plačevanja zavarovalne
premije ni doplačila oz. obresti.

VPLIV ŠKODE NA ZAVAROVALNO PREMIJO:
Škodno dogajanje v času veljavnosti zavarovanja nima vpliva na zavarovalno premijo.
Slednja pa se lahko spremeni ob povečanem
škodnem dogajanju v soglasju med zavarovalnico in stranko. Višina premije, ki je določena
ob sklenitvi zavarovalne pogodbe se spremeni
tudi posledično spremembi davka ali drugih
dajatev povezanimi z zavarovalnimi posli ter
s stopnjo inflacije.

SPREMEMBA ZAVAROVALNE PREMIJE
SKOZI ZAVAROVALNO OBDOBJE:
Letna premija se vsako leto prilagaja indeksu cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja
Statistični urad Republike Slovenije. Spremeni
se tudi posledično spremembi davka ali drugih
dajatev povezanih z zavarovalnimi posli. Ob
eventualnem povečanem škodnem dogajanju
pa v soglasju med zavarovalnico in stranko.

VIŠINA BONUSA
OB PREKINITVI ZAVAROVANJA:
Ob prekinitvi zavarovanja se na zahtevo stranke
izda potrdilo o višini vstopnega bonusa ter škodnem dogajanju v času veljavnosti zavarovanja.

USTREZNA VOZILA:
V zavarovanje se lahko sprejme osebna in
tovorna vozila vseh znamk (največja dovoljena
skupna masa vozila ne sme presegati 7,5t),
vozilo pa ob sklenitvi zavarovanja ne sme biti
starejše od 6 let.

PREKINITEV PERMANENTNE
ZAVROVALNE POLICE:
Ker je permanentna zavarovalna polica
sklenjena/veljavna do prekinitve, je prekinitev
nujno potrebno naročiti oz. sporočiti na
Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.,
Verovškova ulica 74, 1000 Ljubljana;
telefon: +386 (1) 53 03 700;
e-pošta: zavarovanje@porsche.si
Poslani vam bodo dokumenti za prekinitev:
• Nalog za prekinitev zavarovanja, ki ga je
potrebno izpolniti in podpisati
• priloži se tudi: kopijo nove police za avtomobilsko zavarovanje istega vozila ali dokazilo o
odjavi; original izvod zavarovalne police, ki se
prekinja; zelena karta (če je bila izdana).
• dokumentacija se pošlje na Porsche
Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.
- Dokumenti oz. natančno navodilo za prekinitev
zavarovanja se nahaja tudi na spletnem
naslovu: https://www.porscheleasing.si/
zavarovanje/dokumentacija-in-postopki

Kaj storiti v primeru nesreče
• vozilo je potrebno ustaviti
• ustrezno zavarovati in označiti kraj nesreče
• se prepričati, če so vsi udeleženci nepoškodovani
oziroma po svojih močeh pomagati poškodovanim.
• preprečiti nadaljnje nastajanje škode, pod pogojem, da po nepotrebnem ne ogrožate sebe ali
drugih udeležencev v prometu.
• skladno z zakonodajo (glej naslednjo točko) je
potrebno obvestiti policijo, posredovati osebne
podatke soudeleženim v prometni nesreči ter
ostati na kraju prometne nesreče, dokler ogled
prometne nesreče ni končan.

V katerih primerih
je potrebno poklicati policijo?
V vseh primerih, ki jih določa Zakon o varnosti v
cestnem prometu torej:
• ko je telesno poškodovana vsaj ena oseba;
• ko nastane večja škoda na vozilu (aktiviranje
zračnih blazin, je vozilo nevozno, so poškodovani
vitalni deli vozila, se je vozilo prevrnilo ipd.);
• ko osebe, ki ji je povzročena škoda, ni na kraju
nesreče;
• kadar ni jasno, kdo je odgovoren za škodni primer;
• ko kateri od udeležencev noče dati svojih podatkov oziroma odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila o prometni nesreči;
• v primeru suma prisotnosti alkohola ali drugih
nedovoljenih substanc;
• ko je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje
registracije
• v primerih: vandalizma, tatvine, požara, eksplozije, poplave, ropa, vloma, padca zrakoplova ali letalne naprave (npr. drona), kraje ali izgube ključa
oz. registrskih tablic
• priporočljiv je tudi klic policije v primeru naleta
na divjad ali domačo žival ter v primeru padca
snega ali ledenih sveč s strehe.
V primerih, kjer policija ni pozvana na kraj prometne nesreče v kateri so udeleženi tudi drugi, je
obvezno potrebno izpolniti Evropsko poročilo, se
izjasniti o krivdi ter ga podpisati oziroma pridobiti
podatke o vozniku soudeleženega vozila, prav tako
pa registrsko številko tega vozila in številko zavarovalne police avtomobilske odgovornosti, po kateri je soudeleženo vozilo zavarovano. Zaradi lažje
razjasnitve nastanka škodnega primera so priporočene tudi fotografije s kraja nesreče.

Pomoč na cesti:

Prijava škodnega primera
iz avtomobilske odgovornosti
Če ste bili udeleženi v prometni nesreči in je za
povzročitev nesreče odgovoren drugi udeleženec,
prijavite škodo na zavarovalnici, kjer ima avtomobilsko odgovornost zavarovano povzročitelj.

Prijava škodnega primera iz kaska
• škodo je potrebno prijaviti najkasneje v treh
dneh po nastanku škodnega primera.
• prijava se opravi na enem izmed pooblaščenih
servisov znamk Volkswagen, Audi, Seat in Škoda.
• ob prijavi je potrebno predložiti dokumentacijo,
potrebno za obravnavo škodnega primera, to
je: izpolnjen in podpisan obrazec Prijava škodnega primera z opisom škodnega dogodka,
kopijo veljavnega prometnega in vozniškega
dovoljenja voznika vozila (ni potrebno, če je bilo
vozilo v mirovanju) ter vso morebitno dodatno
dokumentacijo, ki se nanaša na škodni dogodek
(npr.: Evropsko poročilo, Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti, Plačilni nalog, Zapisnik policije ipd.)
ter ostalo dokumentacijo po nalogu zavarovalnice
(vse ključe, homologacijo in servisno knjižico v
primeru tatvine ipd.), na podlagi katere se opravi
ogled vozila ter oceni poškodbe na vozilu.

Nadomestno vozilo iz kaska
Zavarovanje krije stroške najema nadomestnega
osebnega vozila za efektivni čas popravila, vendar
največ do 10 dni. Za dan popravila se šteje 8 delovnih ur, pri tem, da se delovna ura nad osmimi urami oziroma nad mnogokratnikom osmih ur šteje
za naslednji delovni dan. V čas potrebnega popravila se ne všteva čas čakanja na popravilo ali na
dobavo rezervnih delov in materiala. Kot delovni
dnevi se ne štejejo sobote, nedelje, prazniki in dela
prosti dnevi. Stroški najema nadomestnega vozila
zajemajo stroške najemnega dne po ceniku oseb,
ki se ukvarjajo z izposojo osebnih vozil vendar ne
več kot 35 € (z vključenim DDV-jem) na dan.

Plačilo stroškov iz kaska
Po končanem popravilu in na podlagi eventuelne
odstopne izjave (v primeru kredita ali leasinga) ter
pooblastila servisu, se strošek za sanacijo škode
poravna direktno med servisom in zavarovalnico.
Stranka na servisu plača le v zavarovalni pogodbi
dogovorjeno odbitno franšizo.
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