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Polica 493'233 jamstvo "Best 1"
Podatki o zavarovanju
Št. police:

493'233

Vrsta jamstva:

Best

Dopla?ilo za 4x4:

Krito

(optional)

Jamstveni tip:

Best 1

Turbinski polnilnik:

Krito

(optional)

Za?etek veljavnosti jamstva:

19.06.2018

Maksimalno kritje:

2'580,00 EUR

3)

Prenehanje veljavnosti jamstva:

18.06.2019

Maksimalno kritje v škode na motor

2'580,00 EUR

4)

10,00 %

5)

97,00 EUR

5)

Samoudeležba:
Karen?na doba:

30 dnevi

1) Minimalna samoudeležba:

Strošek dela:

Stroški dela vklju?eni:

2)

Osebe
Muster

Naslov:

Musterstrasse

Zavarovalec:

Zavarovanec:

EC

Uporabnik:

IM

EN

1) ?e je dogovorjena karen?na doba, vse okvare in napake, ki pri vozilu nastopijo po za?etku veljavnosti garancije, znotraj tega definiranega obdobja karen?ne dobe niso
krite.
2) ?e strošek dela ni predmet zavarovanja, zavarovalnica krije izklju?no stroške nadomestnih delov.
3) Maksimalna višina odškodnine je vrednost vozila v trenutku nastopa zavarovalnega primera, vsekakor pa izpla?ilo odškodnine ne presega maksimalne vsote kritja
(maksimalno kritje vklju?uje morebitni davek na dodano vrednost).
4) Se uporabi zgolj v primeru, ko mora biti motor zaradi okvare, ki je ni mogo?e odpraviti, zamenjan kot cela enota.
5) Znesek ugotovljene škode se ob vsakem posameznem škodnem primeru zmanjša za vrednost lastne udeležbe. Ta se odbije tudi v primeru prekora?itve maksimalnega
kritja.

Prenos zavarovanja na novega last

SLO-0000 Musterstadt

Poštna številka:

Vozilo
Model:
Številka šasije:
Menjalnik:

Muster

Datum prve registracije:

Mustermodell

Trenutno stanje kilometrov:

2'000 km

xxx

Delovna prostornina motorja:

1,300 cm3

Avtomatski menjalnik/ Tiptron

Masa vozila:

3'500 kg

6)

Dizel

Nabavna vrednost novega vozila:

100'000 EUR

7)

SP

Znamka:

Prenosljivo jamstvo

Gorivo:

01.01.2018

Registrska oznaka:
6) Zavarovanje se uporablja za osebna motorna vozila za pogodbeno dogovorjene kategorije glede na najve?jo dovoljeno maso.
7) Zavarovalnica ne pla?a odškodnine za škodo na motornih vozilih, katerih nova vrednost presega vrednost kategorije glede na nabavno vrednost novega vozila.

Asisten?ne storitve
Kritje:

Da

Popravila:

Geografska Evropa

Nadomestno vozilo na dan do znes
8) Maksimalno na dogodek:

Vleka:

67,00 EUR

9)

670,00 EUR

9)

200,00 EUR

10)

8) Zavarovalno kritje velja za popravila, izvedena pri pooblaš?enih serviserjih vozil znamke Ford na geografskem podro?ju Evrope, ki je dolo?eno v Splošnih pogojih
Podaljšanega jamstva.
9) Obseg asisten?nih storitev in pogoji za njihovo uveljavljanje so dolo?eni v Splošnih pogojih Podaljšanega jamstva.
10) Obseg asisten?nih storitev in pogoji za njihovo uveljavljanje so dolo?eni v Splošnih pogojih Podaljšanega jamstva.
Za dodatna pojasnila glede kritja storitev pomo?i na cesti in vleke vozila preberite pogoje na 2. strani police.
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Komponente in deli, ki so predmet kritja

Komponente in deli, ki niso predmet kritja

Motor

Motor

bati, cilindri, sorniki, obroci, ojnice, rocicna gred, zobnik rocicne gredi,
zobnik odmicne gredi, oljna crpalka, pogonski zobnik, tesnilo glave
motorja, blok motorja, odmicna gred, batni drog, nihalne rocice ventilov,
zobnik odmicne gredi, sesalna cev, izpušna cev, glava motorja, ventili,
vodila ventilov, uplinjac, okrov rocicne gredi, hladilnik olja, oljno korito,
stikalo za tlak olja, merilnik kolicine zraka, merilnik masnega pretoka
zraka, trkalni senzor, motor regulacije prostega teka

tesnila za sesalno cev, tesnila za izpušno cev, Zobati jermen / pogonska
veriga

Turbo/Kompresor (Opcija)
turbo, kompresor, hladilnik zraka, prevzem škode do maksimalno
prevoženih 120.000 km
4X4 (Opcijsko)
razdelilno gonilo, viskozna sklopka, zapora diferenciala
Ro?ni menjalnik

Ro?ni menjalnik

pastorki, prestavne vilice, prestavna puša, pogonska gred, glavna gred

ohišje, sinhronski obroci

drogovi, planetno ozobje, drsniki, trakovi, ventili, oljna crpalka, regulator,
varnostni ventili, prevzem škode do maks. prevoženih 140.000 km
Sistem za gorivo
crpalka za gorivo, crpalka za vbrizgavanje, regulator tlaka goriva
Diferencial

EN

Avtomatski menjalnik

Diferencial

zapora diferenciala

IM

diferencial, pastorki, kolesni ležaji
Osni pogon

kardanske gredi, nosilci kardanskih gredi, pogonske gredi gonila koles,
elektronske krmilne naprave

EC

Volanski sistem

servo crpalka volana, mehansko krmiljenje, servo krmiljenje
Zavore

Zavore

Podvozje

SP

ojacevalnik zavorne sile, glavni zavorni valj, vakuumska crpalka, regulator
zavorne sile, omejevalnik zavorne sile, sistem ABS, krmilna naprava za
ABS
spodnje in zgornje nihajne roke, obroci rok pri vpetju, osi in vpetja, osni
krak sornika in obroci, precna prema, jarmski drogovi
Elektri?ni sistemi

senzorji sistema ABS

Podvozje
kroglicni sornik, vpetje Silent block

alternator, zaganjalnik, motor brisalcev šip, motor pomicnega strešnega
okna, motor za centralno zaklepanje vrat, vžigalna tuljava, krmilnik
motorja, motor za streho
Hladilni sisitem
vodna crpalka, hladilnik, termostat, motor za elektricno zracenje,
viskoznostni zracnik, grelni zracnik
Klimatska naprava
kompresor, uparjalnik, kondenzator
Elektronika
alarmni sistem, varnostni pasovi, sprednje in stranske zracne blazine ter
njihove naprave za vklop in izklop
Komfortna oprema
ogrevanje sedežev, glasbena naprava (radio, predvajalnik kaset in
CD-jev), CD strežniki, TV naprava, satelitska navigacija, zvocniki,
ojacevalci, antene
Oprema
tesnila, zaporni zatici, cevi, oskrbovalne naprave, kovinske ali gumijaste
napeljave, elektricni kabli, oljna tesnila, izolacijska guma
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Dodatne splošne izjeme izhajajo iz splošnih pogojev NSA Garantie
"Helvetia".
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Pogodbena podlaga: vloga z dne 19.06.2018 in splošni pogoji zavarovanja za jamstvo NSA Best 1.
Datum podpisa in uveljavitve: 19.06.2018.
Polica velja kot racun. Zavarovalne transakcije so v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, oprošcene placila davka na dodano
vrednost. V zavarovalni premiji je vkljucen davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.
Opomba: Preberite navodila in pojasnila na hrbtni strani zavarovalne police in v prilogah. Le-ta so sestavni del pogodbe.
Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji ki so na hrbtni strani te police.
Podpis zavarovalca:
Kraj in datum:

SP

EC

IM

EN

"Helvetia"
Versicherungs-Aktiengesellschaft in Deutschland

Splošni zavarovalni pogoji zavarovalne hiše NSA garancije "Helvetia" (v nadaljevanju
"zavarovalnica") za NSA garancije.
§ 1. Zavarovalni primer
§ 2. Nezavarovane nevarnosti/Izkljucitve
§ 3. Višina odškodnine, lastna udeležba
§ 4. Izplacilo odškodnine, roki
§ 5. Zacetek in prenehanje zavarovanja
§ 6. Obveznosti zavarovanca
§ 7. Prosta presoja o izplacilu v primeru kršitve obveznosti
§ 8. Neobveznost izplacila zaradi posebnih razlogov
§ 9. Pristojnost sodišca
§ 10.Koncne dolocbe

§ 1 Zavarovalni primer
Zavarovane nevarnosti

Predmet zavarovanja so serijski deli motornega vozila, ki so izrecno
navedeni v posebnih pogojih posamezne zavarovalne police (v
nadaljevanju „tarifni pogoji“), katerega uporaba je na podlagi
prometnega dovoljenja uradno dovoljena na ozemlju Švice, sosednje
države Švici ali v eni od držav članic Evropske unije.

2.

Obveznost izplačila, opredelitev škodnega primera

d)

e)
f)

IM

Zavarovalnica krije škodo, ki nastane kot posledica neposredne izgube
funkcionalnosti zavarovanega dela motornega vozila v času trajanja
zavarovanja. Obveznost izplačila odškodnine je izključena, če je
nefunkcionalnost zavarovanega dela motornega vozila povzročil kateri
od nezavarovanih delov motornega vozila in v drugih primerih,
določenih v teh splošnih pogojih. Prav tako zavarovalnica ne krije škode
na drugih stvareh in osebah, ki je posledica nastanka zavarovane
nevarnosti oziroma zavarovalnega primera (posredna škoda).

EN

1.

pregretja ali pomanjkanja olja), ki je posledica nespoštovanja
navodil za vzdrževanje vozila ali uporabe neprimernih maziv ter
goriv ali maziv ter goriv, ki jih proizvajalec vozila ne dovoljuje ali jih
odsvetuje,
ki je posledica vgradnje tujih delov in opreme v motorno vozilo, ki
so bili vgrajeni nestrokovno ali pa jih proizvajalec vozila ne
dovoljuje,
ki je posledica prekomerne obrabe vozila ali delov vozila, ki jo v
primeru spora ugotovi izvedenec,
ki je posledica serijskih, konstrukcijskih napak in napak v izdelavi
ali napak, za katere odgovarja tretja oseba kot izdelovalec,
dobavitelj, prevzemnik posla, za katero odgovarja tretja oseba (tudi
zavarovalnica) na podlagi drugje sklenjenih garancij, zavarovanj,
ki je posledica sprememb krmilnih oz. računalniških sistemov
vozila, ne glede na način njihovega prenosa, (izjema so garancije
Tuning NSA),
ki nastane zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah ali pri
treningih za tovrstne prireditve ali ki nastane zaradi prekoračitve s
strani proizvajalca dovoljene osne in priključne obremenitve ali s
strani proizvajalca dovoljene skupne mase,
ki nastane zaradi delovanja stvari, pri kateri je očitna nujnost
popravila, razen če je dokazano, da škoda ni v povezavi z
nujnostjo popravila ali da je bilo popravilo na predmetni stvari v
času nastanka škode in ob soglasju zavarovalnice že izvedeno,
ki nastane zaradi pretrgane cevi ali tesnila oljnega ali hladilnega
sistema (posredna škoda),
če je bila s strani zavarovanca ali ob vedenju zavarovanca podana
lažna prijava ali lažna navedba dejstev, ki pomembno vplivajo na
višino ali vzrok nastale škode,
ki je nastala že pred sklenitvijo, registracijo in začetkom veljavnosti
zavarovalne pogodbe oziroma zavarovanja, upoštevajoč karenčno
dobo.

EC

g)

h)

§ 2 Nezavarovane nevarnosti/Izključitve kritja škode
1.

Nezavarovane nevarnosti

i)

a)

b)
I.

II.

III.

c)

SP

Ne glede na vzroke nastanka škode je iz zavarovalnega kritja izključena
povrnitev škode:

na motornih vozilih, ki so bila v času veljavnosti zavarovalne
pogodbe redno ali tudi zgolj občasno v uporabi za pridobitne
namene če voznik nima opravljenega vozniškega dovoljenja ali ni
imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij,
v katero spada vozilo, ki ga je vozil ali če mu je bilo odvzeto ali
začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali se mu je izvrševala kazen
ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila;
ki je posledica kakršnih koli vplivov izven motornega vozila, kot so:
I.
padci, udarci in nesreče, vključno s prometnimi nesrečami
(nenadni neposredni dogodki, ki z mehansko silo delujejo od zunaj)
in kakršno koli nasilno ravnanje;
tatvine (zlasti kraja, nepooblaščena uporaba, rop, poneverba), vpliv
dogodkov, kot je vihar, toča, udar strele, živali, zemeljski ali snežni
plaz, potres ali poplave ter vplivi, ki nastanejo zaradi vode, mraza,
vžiga, požara in eksplozije;
kakršni koli dogodki zaradi vojnih razmer, državljanska vojna,
notranji nemiri, upori, vandalizem, manifestacije, demonstracije,
terorizem, zaplemba ali drugi vplivi, ki izhajajo iz oblastvenega
ravnanja.
ki je posledica storitev ali opustitev zavarovanca oz. voznika, zlasti
nespoštovanja navodil za uporabo ali nespoštovanja stanja na
prikazovalnih
instrumentih
(prikazovalnik
temperature,
prikazovalnik oljnega tlaka, kontrolna lučka, prikazovalnik
polnilnega tlaka in podobno), nestrokovnega, zlonamernega ali
objestnega ravnanja (posledice so lahko npr. škode zaradi

j)
k)

l)

2.

Nezavarovane stvari

Predmet zavarovanja niso:
a) komponente in deli, ki so iz kritja izključeni v tarifnih pogojih,
b) deli, katerih vgradnjo proizvajalec motornega vozila ne dovoljuje ali
odsvetuje,
c) obrabni oziroma potrošni deli, t.j. deli, ki se ob korektnem
delovanju obrabijo, zlasti zavorne obloge, zavorne ploščice,
pnevmatike, blažilniki, bobnaste zavore, žarometi, kroglični zgibi,
vztrajnik, sklopke,
d) vsi skodni primeri, ki so nastali iz lepotnih oz. Drugih vzrokov,
razen tistih ki ne vplivajo na brezhibnost vozila,
e) pogonska sredstva in pomožne snovi, zlasti goriva, kemikalije, olja,
masti in druga maziva, hladilna sredstva in sredstva proti

g)
h)

3.

Nezavarovane škode in dela

b)
c)

a)

posredne in neposredne škode (npr. stroškov prenočitev, škode
zaradi neuporabe vozila, npr. v primeru zamude pri dobavi
nadomestnih delov ali zunanjih popravil, posledične oziroma
posredne škode na nezavarovanih sestavnih delih če le-ti nista
izrecno posebej zavarovani, ter na škode na drugih stvareh in
osebah,
ločenega analiziranja napak in opravljanja testov ter nastavitvenih
del,
škod, ki nastanejo zaradi nevgrajenih utrjenih sedežev ventilov /
obročkov sedežev ventilov ali neutrjenih ventilov, (velja samo za
garancijo Plinska garancija),
škode na avtomatskem menjalniku, če je nastala zaradi opustitve
vgradnje dodatnega hladilnika olja

§ 3 Višina odškodnine, lastna udeležba

c)

2.

Zavarovalnica prevzema kritje izključno v okviru teh pogojev, in
sicer za tehnično upravičene in dejansko nastale stroške
popravil.Izplačilo ocenjene škode brez dejanske izvedbe popravila
ni mogoče.
Zavarovalnica si pridržuje pravico, da v primeru povečane
vrednosti popravljenega vozila ta znesek odšteje od zneska
zavarovalnine. Znesek povečanja vrednosti vozila ugotovi
neodvisni izvedenec.
Če niso določeni v tarifnih pogojih, se stroški dela za popravila v
okviru tega zavarovanja lahko obračunajo samo v skladu z
orientacijskimi vrednostmi proizvajalca vozila, in sicer za
demontažo in vgradnjo ali v skladu z Eurotax-om.

Popravilo v skladu s trenutno vrednostjo

Zavarovalnica si pridržuje pravico do povračila stroškov popravila v
skladu z vrednostjo v času popravila. To zajema vgradnjo nadomestnih
oz. neoriginalnih identičnih delov ter tudi rabljenih delov namesto novih
originalnih delov proizvajalca.

3.

Višina odškodnine, lastna udeležba

Omejitev odškodnine (maksimalno kritje) in lastna udeležba sta
opredeljeni v tarifnih pogojih.

4.

a)

b)

3.

če proti zavarovancu ali vozniku vozila v zvezi s škodnim
dogodkom poteka upravni, kazenski postopek ali postopek zaradi
prekrška,
če obstajajo dvomi glede upravičenosti zavarovanca do prejema
plačila odškodnine.

Cesija

Terjatev iz naslova odškodninskega zahtevka je pred njeno zapadlostjo
lahko predmet cesije samo ob pisnem soglasju zavarovalnice, pri čemer
zavarovalnica ne sme odkloniti soglasja, če je zahtevano iz utemeljenih
razlogov.

§ 5 Začetek in prenehanje zavarovanja
Začetek in prenehanje zavarovanja

Zavarovalna pogodba stopi v veljavo s podpisom zavarovalne police.
Zavarovalna polica velja kot račun. Zavarovalna pogodba se sklene za
čas, ki je določen v tarifnih pogojih.

IM

b)

Odlog plačila

Zavarovalnica lahko odloži plačilo odškodnine:

Obveznost zavarovalnice prične
a)

EC

a)

Načelni pogoji

Zavarovalnica odškodninske zahtevke prouči tako po temelju kot po
višini in upravičene zahtevke izplača v rokih, določenih s predpisi
odškodninskega prava. Pri tem se upošteva načelni pogoj iz 1. točke 3.
člena teh pogojev. Odškodnina nikakor ne more zapasti v plačilo pred
opravljenim popravilom. Zapadlost izplačila odškodnine prav tako ne
more nastopiti, če temelj in višina odškodnine ne moreta biti ugotovljena
iz razlogov na strani zavarovanca.

1.

Načelni pogoji

SP

1.

1.

2.

Zavarovalnica ne krije
a)

§ 4 Izplačilo odškodnine, roki

EN

f)

zamrzovanju, hidravlična tekočina in tekočina za čiščenje
vetrobranskega stekla,
sestavni deli karoserije, vključujoč trdo streho, pokrov, blatnike,
šipe, vetrobransko steklo, žaromete in stekla žarometov, brisalce,
ogledala, platišča in okrasne pokrove koles,
deli, ki predstavljajo notranjo opremo avtomobila, zlasti armaturne
plošče, sedeži, sedežne prevleke.
prtljaga ali tovor v vozilu.

Izvajajoča delavnica

Zavarovalnica je naceloma dolžna zagotoviti popravilo pri eni od
pooblašcenih servisnih delavnic. Kljub temu si zavarovalnica pridržuje
pravico, da popravilo naroci v delavnici, ki jo sama doloci. Zavarovanec
je dolžan popravilo vozila narociti oziroma izvesti, skladno z navodili
oziroma odredbo zavarovalnice.
V primeru, da je zaradi okvare, ki je predmet zavarovalnega kritja,
potrebna vleka vozila ali intervencija na kraju, kjer je prišlo do okvare, je
odzivni cas pooblašcenih izvajalcev zavarovalnice v Sloveniji najvec 1
ura od pravilnega obvestila o okvari, v tujini pa je odzivni cas lahko tudi
daljši. Vozilo v okvari se praviloma prepelje na pooblašceni servis v
oddaljenosti do 35 km. Ce želi zavarovanec vleko vozila na bolj
oddaljeni pooblašceni servis, mora sam poravnati razliko med najbližjim
servisom in lokacijo pooblašcenega servisa po svoji izbiri. Ce želi
zavarovanec vleko vozila do servisa, ki ni pooblašcen s strani
zavarovalnice, sam krije vse stroške vleke.

b)

2.

s pogodbeno določenim datumom, če v tarifnih pogojih ni
predvidena karenčna doba, v nasprotnem primeru po izteku
karenčne dobe, in
po plačilu zavarovalne premije, ki je določena v zavarovalni polici.

Zapadlost zavarovalne premije

Zavarovalna premija zapade v plačilo – ne glede na obstoj pravice do
preklica – takoj po izstavitvi računa, vendar ne pred datumom začetka
veljavnosti zavarovalne pogodbe. Če zavarovanec premije ne poravna
ob zapadlosti, kot je predvideno v prvem stavku, obveznost
zavarovalnice stopi v veljavo šele s plačilom zavarovalne premije.

3.

Pravica do odstopa od pogodbe v primeru zamude
plačila

Če zavarovalna premija ni poravnana ob zapadlosti, kot je navedeno v
2. točki, ima zavarovalnica pravico do odstopa ali do prekinitve
zavarovalne pogodbe, dokler plačilo premije ni izvedeno. Odstop od
pogodbe ni mogoč, če zavarovanec ni mogel vplivati na neplačilo
premije.

4.

Neobveznost izplačila zavarovalnice

Če zavarovanec zavarovalne premije ne poravna ob zapadlosti, kot je
predvideno v točki 2, zavarovalnica za zavarovalni primer, ki nastopi
pred plačilom premije, ni dolžna izplačati odškodnine. To ne velja v
primeru, ko zavarovanec ni mogel vplivati ne neplačilo premije.

5.

Pravica do odpovedi pogodbe pri zavarovalnem
primeru

a)

Po nastopu zavarovalnega primera lahko katera koli od
pogodbenih strank odstopi od zavarovalne pogodbe. Odstop mora
biti podan v pisni obliki in drugi pogodbeni stranki posredovan
najkasneje štiri tedne po izplačilu ali odklonitvi izplačila
odškodnine. V primeru, da odstop poda zavarovanec, zavarovalna
pogodba preneha takoj po prejemu odstopa, če ni v samem
odstopu določeno drugače. V primeru, da odstop poda
zavarovalnica, zavarovalna pogodba preneha veljati štiri tedne po
prejemu odstopa.

V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi odstopa pred
iztekom zavarovalnega obdobja, zavarovalnici za to zavarovalno
obdobje pripada samo del premije, sorazmeren trajanju
zavarovanja.

§ 6 Obveznosti zavarovanca
1.

Obveznosti pred nastopom zavarovalnega primera

Zavarovanec je dolžan vzdrževalna dela na vozilu pravočasno
zagotoviti, vse v skladu s priporočili in predpisi proizvajalca vozila, pri
eni od delavnic, ki je priznana s strani proizvajalca. V primeru
vzdrževanja v kateri od drugih delavnic, ki ni zgoraj navedena, je
potrebno predhodno soglasje zavarovalnice. Zavarovanec je o
opravljenih vzdrževalnih delih dolžan pridobiti potrdilo, ki ga je na
zahtevo zavarovalnice dolžan predložiti v škodnem ali katerem drugem
primeru.

2.

Obveznosti po nastopu zavarovalnega primera

Zavarovanec je dolžan

c)
d)

e)
f)
a)

SP

§ 7 Neobveznost izplačila v primeru kršitve
obveznosti
1.

V primeru namerne kršitve katere od obveznosti s strani
zavarovanca, si zavarovalnica pridržuje pravico do proste presoje
glede izplačila odškodnine. V primeru hujše kršitve obveznosti ima
zavarovalnica pravico, da izplačilo zmanjša sorazmerno s kršitvijo
zavarovanca. Dokazno breme za neobstoj hujše kršitve je na
strani zavarovanca.

2.

Ne glede na prejšnjo točko je zavarovalnica dolžna izvesti
izplačilo, če kršitev obveznosti ni vzrok niti za nastop ali ugotovitev
zavarovalnega primera, niti za ugotovitev ali obseg obveznosti
izplačila zavarovalnice.

3.

Če zavarovanec po nastopu zavarovalnega primera krši obveznost
informiranja ali pojasnjevanja, postane zavarovalnica prosta vseh
obveznosti do zavarovanca, če je zavarovalnica zavarovanca na te
posledice izrecno pisno opozorila.

§ 8 Neobveznost izplačila zaradi posebnih razlogov
1.

Namerna povzročitev zavarovalnega
povzročitev iz hude malomarnosti

primera

in

Če zavarovanec zavarovalni primer namerno povzroči, je zavarovalnica
prosta obveznosti izplačila odškodnine. Če je povzročitev škode
ugotovljena s pravnomočno sodbo in je bila s strani zavarovanca
storjena naklepno, se šteje, da je naklepna povzročitev škode
dokazana. V primeru povzročitve škode iz hude malomarnosti s strani

da

izplačilo

zmanjša

Lažne navedbe po nastopu zavarovalnega primera

Zavarovalnica je prosta obveznosti izplačila odškodnine, če
zavarovanec zavarovalnici poda ali poskuša podati lažne navedbe o
dejstvih, ki so pomembna za temelj ali višino odškodnine. V primeru, če
je lažna navedba ali poskus lažne navedbe zavarovanca ugotovljen s
pravnomočno kazensko sodbo zaradi kaznivega dejanja goljufije ali
poskusa goljufije, se lažna navedba ali poskus lažne navedbe šteje za
dokazan.

§ 9 Pristojnost sodišča
V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

§ 10 Končne določbe
1. Za vsa razmerja iz te pogodbe se uporablja slovensko materialno
pravo. Za razmerja, ki niso urejena v splošnih pogojih ali tarifnih
pogojih, veljajo predpisi. Če je ena od določb iz teh splošnih pogojev
ali tarifnih pogojev neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na
veljavnost ostalih določb.

2. Zavarovanec s podpisom na teh splošnih pogodbah zavarovalnici
daje dovoljenje za obdelovanje njegovih osebnih podatkov za
namene uresnicevanja pravic in obveznosti iz zavarovalnega
razmerja. Prav tako zavarovanec s podpisom na teh splošnih
pogojih dovoljuje, da zavarovalnica naslednje podatke: datum konca
veljavnosti zavarovanja, ime in priimek lastnika vozila, znamka
vozila, tip vozila, registrska številka vozila in VIN številka vozila
posreduje družbam, ki bodo na podlagi dogovora z zavarovalnico
opravljale storitve, ki so predmet zavarovalnega kritja.

IM

b)

zavarovalnico takoj v pisni obliki obvestiti o zavarovalnem primeru
in vedno pred začetkom preverjanja škode in izvedbe popravil,
pri zavarovalnici zahtevati Potrdilo o prevzemu kritja stroškov s
številko odobritve in počakati na prejem potrdila pred začetkom
postopka preverjanja škode ali izvedbe popravil,
ce je potrebna vleka vozila, v Sloveniji poklicati telefonsko številko
080 8038, v tujini pa telefonsko številko +386 1 530 5332,
pooblaščencu zavarovalnice v vsakem trenutku dovoliti pregled
poškodovane stvari, na zahtevo pooblaščenca zavarovalnice ali
zavarovalnici za namene ugotovitve škode in vzroka za nastalo
škodo, brezplačno izročiti zahtevane dele. Vsi poškodovani deli, ki
so bili nadomeščeni z drugimi deli, morajo biti v roku dveh
mesecev po izdaji številke odobritve na razpolago.
zavarovalnici pisno posredovati vse zahtevane informacije, kot na
primer dokazila v zvezi s popravili in prijavo škode,
škodo v skladu z možnostmi kar najbolj omejiti in upoštevati vsa
navodila zavarovalnice,
zavarovalnici posredovati račun za popravilo v roku štirih tednov od
datuma računa, zagotoviti, da so iz računa jasno razvidni
opravljena dela, številke delov, cene nadomestnih delov in stroški
dela ter davek na dodano vrednost za vsako postavko, na zahtevo
zavarovalnice predložiti tudi dobavnice za nadomestne dele.

2.

3. Zavarovanec s podpisom na teh splošnih pogojih potrjuje, da jih je
prejel in da je z njimi v celoti seznanjen.

EC

a)

zavarovanca, ima zavarovalnica pravico,
sorazmerno s kršitvijo zavarovanca.

EN

b)

KRAJ IN DATUM:
PODPIS ZAVAROVANCA:

Škoda?
Kako morate postopati! Enostavno, hitro in učinkovito!

Preden se česa lotite, preverite veljavnost vaše zavarovalne police!
Škoda v Sloveniji?

Škoda v tujini? (Evropa)?

Obiščite najbližjo pooblaščeno servisno delavnico.če
vaše vozilo potrebuje vlečno službo pokličite
080 8038
(24 urna vleka, tudi nedelja in prazniki)

V vsakem primeru prvo pokličite na telefonsko
številko:
+386 1 530 5332
Če vaše vozilo potrebuje vlečno službo, pokličite
+386 1 530 5332


Nadaljnji postopek vam bomo posredovali po telefonu
( vleka vozila v najbližjo servisno delavnico ali
popravilo na mestu dogodka.)




Popravilo vozila



EC

Še isti dan izda Nsa odobritev za popravilo z
zneskom popravila.

SP

Servisna delavnica izda račun za opravljena
popravila v skladu z odobritvijo.



Še isti dan izda Nsa odobritev za popravilo z zneskom
popravila.


Popravilo vozila


Servisna delavnica izda račun za opravljena popravila
v skladu z odobritvijo.



Plačilo računa sledi v 30 dneh.



Pred popravilom delavnica izpolni škodni list in ga
pošlje na Nsa po faxu:
Fax : +41 (0)848 848 809

IM

Pred popravilom servisna delavnica izpolni škodni
list ga pošlje na NSA po faxu.
Fax : +41 (0)848 848 809

EN




Plačilo računa sledi v 30 dneh.

Poleg škodnega lista obvezno priložite še sledeče dokumente:
•
•
•

Kopijo prometnega dovoljenja
Kopijo servisne knjige
Fotografije poškodovanih delov (če je možno)

Vlečni službi moramo posredovati naslednje informacije:
•
•
•
•
•

Ime in priimek lastnika vozila
Številko registrske tablice
Znamko in model vozila
Številko zavarovalne police
Telefonsko številko

Popravila se lahko lotite šele takrat, ko prejmete odobritev od NSA!

Škodni primer
Fax številka Nsa Garantie +41 (0)848 848 809
Zavarovalnica ne krije popravil, ki so se za?ela izvajati pred pridobitvijo številke odobritve. Odškodninski zahtevek je
veljaven samo ob predložitvi prometnega dovoljenja in servisne knjižice vozila. Zavarovalnica lahko zahteva fotografije
škode na vozilu.

!
Opozorilo

Garancija
Vrsta jamstva:

Za?etek veljavnosti jams

Prenehanje veljavnosti ja

493'233 / Best 1

19.06.2018

18.06.2019

Uporabnik:

Naslov:

Zavarovanec:

Muster

Musterstrasse
SLO-0000 Musterstadt

Vozilo
Muster

Model:

Datum prve registracije:01.01.2018

Menjalnik:

Številka šasije:

Registrska oznaka:

Servisna delavnica:

Delovna prostornina mo1'300

Avtomatski menjalnik/ Tiptr Gorivo:

Kontaktna oseba:

Dizel

Trenutno stanje kilometr2'000

Zavarovalec:
Fax:

Trenutno stanje kilometrov po števcu:

SP

Naslov:
Prijava škode na dan:

EC

xxx

Izpolni servisna delavnica

Mustermodell

IM

Znamka:

EN

Osebe

Aktualna škoda na vozilu:

?e je možno to?no specificirajte stroške popravila
Žig:
Datum:

Podpis:

Pooblaš?ena servisna delavnica v zvezi z izvajanjem poprvail na vozilih odgovarja za resni?nost posredovanih podatkov in jam?i, da ni prejela nikakršn

