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GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana | Matična številka: 5186684000 | ID za DDV: 88725324 I Okrožno sodišče v Ljubljani I Osnovni kapital 
39.520.347,18 EUR I Družba pripada zavarovalniški skupini Generali Group.

Dodatni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska (v nadaljevanju 
pogoji) so sestavni del zavarovalne pogodbe, ki jo zavarovalec sklene 
z zavarovalnico.

IZRAZI V TEH POGOJIH POMENIJO:
Zavarovalnica - GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 
Ljubljana.
Zavarovalna vsota - znesek, ki predstavlja zgornjo mejo obvezno-
sti zavarovalnice ob nastanku zavarovalnega primera.
Franšiza - dogovorjena soudeležba zavarovanca pri zavarovalnem 
primeru.
Zavarovalni primer - z zavarovalno pogodbo krit škodni dogodek, 
ki mora biti prihodnji, negotov in neodvisen od izključne volje 
pogodbenikov, z njegovim nastankom pa nastane obveznost 
zavarovalnice.
Osnovno zavarovanje - zavarovanje avtomobilskega kaska, 
sklenjeno pri zavarovalnici, pri katerem velja tudi zavarovanje, 
sklenjeno po teh pogojih.
Vozilo - vozilo, za katero je sklenjeno osnovno zavarovanje in na 
katero je vezano dodatno zavarovanje po teh pogojih.

1. ČLEN: PREDMET ZAVAROVANJA 
Predmet zavarovanja so vozila, kot so osebna in tovorna vozila, do 
2.000 kg nosilnosti vozila znamke Toyota ali Lexus.

2. ČLEN: ZAVAROVANJE DELNEGA 
AVTOMOBILSKEGA KASKA – kombinacija   
NADOMESTNO VOZILO

Stroški najema nadomestnega vozila so kriti največ do 12 dni, pri 
zavarovalnem primeru iz kombinacij KRAJA in KRAJA VOZILA pa 
so stroški najema nadomestnega vozila zaradi tatvine, vlomske in 
roparske tatvine celotnega vozila, ropa ter protipravnega odvzema 
celotnega vozila kriti največ do 30 dni.

3. ČLEN: ZNIŽANJE FRANŠIZE
Pri zavarovanju vozila pred nevarnostmi splošnega avtomobilskega 
kaska velja, da se pri obračunu škode upošteva znižanje dogovorjene 
franšize za 50 %, če se škoda na vozilu odpravi pri servisu, ki sodi v 
mrežo pooblaščenih servisov zavarovalnice za vozilo.

4. ČLEN: UGOTAVLJANJE VIŠINE ŠKODE IN 
NAČIN ODPRAVE ŠKODE

Če so stroški popravila vozila na dan ugotavljanja višine škode višji 
ali enaki 90-odstotni vrednosti vozila na dan nastanka zavarovalnega 
primera, se višina škode ugotavlja tako kot v primeru uničenja ali 
izginitve zavarovane stvari. Na isti način se višina škode ugotavlja 
tudi takrat, ko je zavarovanje sklenjeno na dogovorjeno zavarovalno 
vsoto.

5. ČLEN: SPLOŠNE DOLOČBE
(1) Zavarovanje po teh pogojih ni samostojno in predstavlja 

dodatno zavarovanje k sklenjenemu osnovnemu zavarovanju.
(2) Za zavarovanje po teh pogojih se smiselno uporabljajo tudi 

zavarovalni pogoji, ki so določeni za osnovno zavarovanje, 
če niso v nasprotju s temi pogoji.

(3) Ti pogoji so veljavni od 3. 1. 2020 naprej.
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