
Avtomobilsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica:  GRAWE zavarovalnica d. d.                                                                                     Ime produkta: GRAWE AVTO

Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim in-
dividualnim potrebam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavaroval-
nih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno 
preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za avtomobilsko zavarovanje, v okviru katerega lahko zavarujete vaše motorno in priključno vozilo in se tako zaščitite pred finančnimi 
tveganji v zvezi z uporabo in posestjo zavarovanega vozila.

Kaj je zavarovano?

 Zavarovalnica povrne škodo, ki jo z vozilom
       povzročite tretjim osebam,

 krita je škoda do višine zavarovalne vsote,

 izplača se odškodnina na podlagi civilnega prava,

 zavarovane so tudi osebe, ki imajo po volji lastnika
       vozila opravek z vozilom.

 Zavarovalnica izplača zavarovancu zavarovalnino 
za nastale telesne poškodbe, ki jih utrpi kot

       povzročitelj prometne nesreče.

 Zavarovalnica izplača zavarovancu zavarovalnino, 
če pride do telesne poškodbe ali smrti pri uporabi 
motornega vozila,

 smrt, trajna invalidnost, dnevno nadomestilo, 
stroški zdravljenja,

 zavarovalno kritje je omejeno z zavarovalno vsoto.

 Škoda na vašem vozilu, ki nastane zaradi prometne 
nesreče, požara, vandalizma, padca ali udarca 
kakega predmeta, ledenih sveč, snega, padca 
zračnega vozila, manifestacije, demonstracije, 
nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega 
delovanja, direktnega udara strele, eksplozije, 
viharja, toče, snežnega plazu, poplave,...

Škoda na vašem vozilu, ki nastane zaradi prometne 
nesreče, požara, vandalizma, padca ali udarca kake-
ga predmeta, ledenih sveč, snega, padca zračnega 
vozila, manifestacije, demonstracije, nenadnega 
zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja, 
direktnega udara strele, eksplozije, viharja, toče, 
snežnega plazu, poplave, kraja, nadomestno vozilo, 
poškodbe zaradi živali, razbitje ali poškodovanje 
stekel, poškodbe na parkirišču, poškodovanje 
svetlobnih teles in ogledal.

Kaj ni zavarovano?

 Škoda na vašem lastnem vozilu ali stvareh,

 odškodninski zahtevki voznika zavarovanega 
vozila s katerim je bila povzročena škoda,

 zahtevki, ki presegajo obseg obveznosti, ki izvirajo 
iz pravnih predpisov o odgovornosti,

 zahtevki oškodovancev, ki jim je škoda nastala pri 
uporabi vozila, ki je izključen s pogoji.

 Nekatere premoženjske škode, opredeljene v 
pogojih premoženjska škoda,

 zahtevki, ki jih je dolžan poravnati nekdo drug.

 Odškodnina za telesne poškodbe.

 Namerno povzročena škoda na vozilu,
       dodatna oprema vozila, ki ni zavarovana, 
        škode, ki nastanejo v jamstvenem roku, in jih je 

dolžan povrniti proizvajalec,
        škode zaradi obrabe.

 Namerno povzročena škoda na vozilu,
       dodatna oprema vozila, ki ni zavarovana, 
        škode, ki nastanejo v jamstvenem roku, in jih je 

dolžan povrniti proizvajalec,
        škode zaradi obrabe.

Ali je kritje omejeno?
 Namerno povzročena škoda,

 vožnja pod vplivom alkohola, drog,

 kršitve zakonskih in tehničnih predpisov,

 v vojnih dogodkih in terorističnih dejanjih,

 v drugih dejanjih, navedenih v pogojih. 

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

Zavarovanje voznika za škodo zaradi 
telesnih poškodb (AO - plus)

Nezgodno zavarovanje potnikov

Polni kasko

Kasko elite
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Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje velja na območju Republike Slovenije in v državah, ki so podpisnice Sporazuma med nacionalnimi 

zavarovalnimi biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih članic, t.j. na območju          
držav, ki so navedene na zeleni karti.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
• Plačilo zavarovalne premije.
• Preprečevanja nastanka zavarovalnega primera oz. omejevanja njegovih škodljivih posledic.
• Vsak škodni dogodek morate pravočasno prijaviti zavarovalnici.

Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo je potrebno plačati ob sklenitvi zavarovanja ali najkasnje do dogovorjenega dneva zapadlosti.                   
Zavarovalno premijo lahko plačujete tudi z mesečnimi, četrtletnimi in polletnimi obroki in sicer z gotovino.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovalno kritje se prične po izteku 24. ure, dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če ni drugače dogovorjeno 
in je plačana prva premija. Zavarovanje preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja. V 
kolikor imate zavarovanje sklenjeno za 1 leto, pa se obojsetranske obveznosti in pravice podaljšajo za 30 dni, če se 3 dni pred 
iztekom zavarovalec temu pisno ne odpove.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
AO zavarovanje se lahko v primeru odjave vozila iz prometa prekine na podlagi pisnega zahtevka zavarovalca, ostala zavaro-
vanja pa kadarkoli, na podlagi pisnega zahtevka zavarovalca. Kasko zavarovanje se prekine tudi na podlagi uničenja vozila ali 
izplačila ekonomske totalke.

Kaj je zavarovano?

 Razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega 
stekla in škoda, ki nastane zaradi divjadi in 
domačih živali.

 Razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenih 
svetlobnih teles in ogledal.

 Poškodovanje ali uničenje osebnega avtomobila, ki 
je nastalo z neposrednim dotikom parkiranega ali 
ustavljenega vozila z neznanim motornim vozilom.

   Razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega 
stekla na motornem vozilu.

    Tatvina, vlomska ali roparska tatvina, rop ter 
        protipravni odvzem vozila z namenom, da se  
        uporabi za nadaljnjo vožnjo.

    Požar, direktni udar strele, eksplozija, vihar, toča,   
        snežni plaz, padec zračnega vozila.

    Kritje stroška nadomestnega vozila največ 3 dni v     
        primeru popravila in 5 dni v primeru uničenja ali    
        totalne škode na vozilu.

Kaj ni zavarovano?

 Namerno povzročena škoda na vozilu,
       dodatna oprema vozila, ki ni zavarovana, 
         škode, ki nastanejo v jamstvenem roku, in jih je 

dolžan povrniti proizvajalec,
        škode zaradi obrabe.

Ali je kritje omejeno?
 Namerno povzročena škoda,

 vožnja pod vplivom alkohola, drog,

 kršitve zakonskih in tehničnih predpisov,

 v vojnih dogodkih in terorističnih dejanjih,

 v drugih dejanjih, navedenih v pogojih. 

Delne kasko kombinacije Delne kasko kombinacije

D - kombinacija

J - kombinacija

H - kombinacija

E - kombinacija

K - kombinacija

B - kombinacija

N - kombinacija

D, J, H, E, K, B, N - kombinacija


