
Turistično zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

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

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 turistično zavarovanje, ki je namenjeno izključno turistom in popotnikom za preprečevanje dodatnih finančnih stroškov,
ki bi morebiti nastali na potovanju v tujini.

Kaj je zavarovano?

 stroške ambulantnega in stacionarnega 
zdravljenja,

 stroške zdravljenja nenadoma akutnih kroničnih 
bolezni,

 stroške nujnega zdravniškega prevoza,

 stroške reševanja in iskanja,
 stroške pogreba oz. prevoza posmrtnih ostankov,

 tatvina, izguba ali poškodovanje prtljage,

 stroške ponovnega potovanja,

 dodatne stroške povratka,

 nezgodno zavarovanje trajne invalidnosti in smrti,

 zavarovanje odgovornosti,

 stroške zaradi zamude na letalo ali ladjo,

 pomožne storitve.

 riziko odpovedi potovanja.

Kaj ni zavarovano?

 jih zavarovalec povzroči namerno ali zaradi hude 
malomarnosti,

 so povezani s psihičnimi obolenji in boleznimi živčnega 
sistema, transplantacijo organov ali z virusom HIV,

 jih povzroči telesno ali psihično prizadeta oseba,

 so povezani z zdravljenjem v zadnjih 12 mesecih zaradi ene 
izmed bolezni: srčnega obolenja, možganske kapi, raka, 
diabetesa (1 in 2), migrene, epilepsije ali multiple skleroze,

 so posredno ali neposredno povezani z vojnimi dogodki, 
nemiri ali terorjem katerekoli vrste,

 so posledica stavke,

 so posledica nasilja pri javnih zborovanjih ali manifestacijah, in 
zavarovanec na njih aktivno sodeluje,

 so posledica samomora ali poskusa samomora,

 so posledica uradnih odločb,

 so posledica delovanja ionizirajočih žarkov ali jedrske energije,

 so posledica alkohola, narkotikov ali zdravil,

 nastanejo pri udeležbi na športnih tekmovanjih motornih 
vozil,

 so v trenutku začetka tekmovanja že nastopili,

 se zgodijo na potovanjih, katere je Ministrstvo za zunanje 
zadeve odsvetovalo,

 so posledica naravnih nesreč, potresa ali drugih izrednih/

nenavadnih naravnih dogodkov,

 gre za zavarovalne primere, ki so nastali pred začetkom 
zavarovanja, tudi če so posledice vidne šele po začetku 

potovanja,

 potres ali drugi izredni/nenavadni naravni dogodki,

 gre za vojne dogodke katerekoli vrste z objavo vojne napovedi 
ali brez nje, vključno z nasilnimi dejanji državnih organov ter 
političnih ali terorističnih organizacij,

 gre za notranje nemire, državljanske vojne, revolucije, upore, 
vstaje, vojaške ukrepe ali ukrepe oblasti.

Ali je kritje omejeno?
 V primeru sklenitve letnega zavarovanja 
le-to velja za neomejeno število potovanj, 
pri čemer posamezno potovanje ne sme                               
trajati več kot 45 dni .

Zavarovanje lahko nudi naslednja kritja: Zavarovalno kritje ne velja za dogodke, če:

Dodatno lahko priključite:
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Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje velja po celem svetu brez Slovenije. Določena kritja pa tudi v Sloveniji.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
• Plačilo zavarovalne premije.
• Obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnostnih okoliščin.
• Preprečevanje nastanka zavarovalnega primera oz. omejevanje njegovih škodljivih posledic.
• Pravočasna prijava škode.

Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo mora zavarovalec plačati pred izročitvijo zavarovalne police. Plača jo lahko z gotovino ali univerzalnim
plačilnim nalogom.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovalno kritje nastopi z dnem, navedenim v zavarovalni polici, in pod pogojem, da je zavarovalna premija v celoti 
poravnana. Zavarovalno kritje preneha z dnevom poteka zavarovalne pogodbe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje se lahko prekine z dnevom poteka zavarovalne pogodbe.
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