
ZAVAROVANJE 
AVTOMOBILSKEGA KASKA 
VEČ ZA VAŠO VARNOST



• Prometna nesreča

• Delovanje naravnih sil

• Požar in eksplozija

• Poškodovanje vozila 

• Tatvina in rop

• Vlom

• Divjad in domače živali

• Parkirišče

• Vandalizem

• Stekla

• Ogledala in svetlobna telesa

• Nadomestno vozilo

• Padec snega in ledenih sveč s strehe

Porsche Versicherungs AG, 
Podružnica v Sloveniji,  
kompetenten partner  
koncerna Porsche.

Zaupajte našemu know-howu. Imamo več kot  

30 let izkušenj pri sklepanju avtomobilskega 

kasko zavarovanja.

Prvovrstno kasko  
zavarovanje v paketu:



Vaše prednosti: 

• Popolno kasko kritje

• Ugodna zavarovalna premija skozi celotno 

zavarovalno obdobje

• Brezobrestno mesečno plačevanje premije

• Brez vpliva škodnega dogajanja na premijo

• Premijski razred se prepiše iz zavarovanja 

avtomobilske odgovornosti.

• Samodejno podaljšanje zavarovanja

• Enotna odbitna franšiza

• 50 % popusta na odbitno franšizo pri popravilu 

vozil znamk Volkswagen, Škoda, Audi, Seat 

in Porsche pri pooblaščenem serviserju 

navedenih znamk 

• Ob škodi je izvedeno popravilo skladno  

s tovarniškimi standardi in normativi.

Udobno  
in brezgotovinsko

Ob sklenitvi zavarovanja premije ne bo 

treba plačati v enkratnem znesku, saj vam 

omogočamo odplačevanje zavarovanja  

na več obrokov, in to brez obresti.

Naj podaljšanje  
vaše zavarovalne police 
postane naša skrb 

Sklenite večletno zavarovalno polico  

in izkoristite prednosti le-te. 



Tako enostavno gre to v primeru nesreče::

• pokličete klicni center na brezplačno  

telefonsko številko 080 84 77.

• Izpolnete obrazec za prijavo škode direktno pri 

pooblaščenem servisu in mu predate vozilo.

• Prevzamete popravljeno vozilo in se odpeljete.

Ob nastanku škode  
niste sami

Če nastane škoda na vašem vozilu zaradi 

prometne nesreče ali kateregakoli drugega 

razloga, vam z nasveti in napotki šolanih 

strokovnjakov ves čas stojimo ob strani  

in pomagamo rešiti nastali položaj.  

Na razpolago smo vam 24 ur na brezplačni 

telefonski številki 080 84 77. Škodo lahko 

ocenite pri katerem koli pooblaščenem 

servisu mreže Porsche, kjer vam bodo  

vozilo popravili skladno s tovarniškimi 

standardi in normativi.

Perfektna obravnava

Pri tem pa je bistveno, da že vrsto let 

sodelujemo s pooblaščenimi servisi znamk 

Volkswagen, Škoda, Audi, Seat in Porsche,  

ki tudi zelo dobro poznajo vse naše postopke. 

Kupujete zavarovalniški produkt, ki vam 

zagotavlja hitro popravilo pri vseh naših 

pooblaščenih servisih, pri tem pa ste 

upravičeni še do dodatnega 50% popusta  

na odbitno franšizo.



Privarčujte 50 odstotkov pri odbitni franšizi pri 

popravilu vozil znamk Volkswagen, Škoda, Audi, 

Seat in Porsche pri pooblaščenem servisu.

Popolno Kasko 
zavarovanje

S popolnim Kasko zavarovanjem 

vam nudimo popolno kritje ob 

ugodnih premijah. Ne glede na to 

ali ste doživeli prometno nesrečo 

ali je bilo vaše vozilo poškodovano 

(npr. v primeru toče) – vedno plačate 

dogovorjeni lastni delež. 



Porsche Versicherungs AG,  

Podružnica v Sloveniji

Verovškova ulica 74

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 53 03 700

Telefaks: (01) 53 03 781

www.porscheleasing.si 

zavarovanje@porsche.si 


