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Kritje WIZ Mladi voznik je namenjeno tebi kot mlademu vozniku z manj kot 23 leti starosti ali z manj kot 3 leti
vozniških izkušenj, ko si izposojaš avte različnih lastnikov.
WIZ Mladi voznik se nanaša na morebitne škode iz AO zavarovanja, ki bi jih kot mladi voznik povzročil z
izposojenim avtom. V tem primeru tebi ali lastniku avtomobila, ki ti je avto posodil, ni treba na svojem zavarovanju
imeti vključenega doplačila za povečano nevarnost.
Povečana nevarnost pomeni:

•
•

da gre za mladega voznika z manj kot 3 leti vozniških izkušenj (šteto od dneva izdaje prvega ustreznega
vozniškega dovoljenja) ali
da je starost voznika manj kot 23 let.

Ko mladi voznik vozi svoj avto ali je izposojeni avto zavarovan pri drugi zavarovalnici, je za povečano nevarnost
potrebna razširitev kritja z WIZ Mladi voznik 2.
Izkušnje, ki jih mladi voznik pridobi v času trajanja tega zavarovanja, se pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj
pri Adriaticu Slovenici d.d. ali Zavarovalnici Generali d.d. upoštevajo pri določanju njegove bonitete tudi, ko ni
več mladi voznik.

1.0 OSNOVNI POJMI
AO zavarovanje – zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri Adriaticu Slovenici d.d. ali pri kateri koli drugi
zavarovalnici. Sem sodi tudi kritje WIZ Obvezno pri zavarovanju avta na samostojni polici.
Druga zavarovalnica – zavarovalnica, ki lahko sklepa zavarovanje avtomobilske odgovornosti v Republiki
Sloveniji in ki ni Adriatic Slovenica d.d. ali Zavarovalnica Generali d.d.

2.0 KRITJE PODROBNEJE
WIZ Mladi voznik velja pri uporabi vseh avtov, za katere je sklenjeno AO zavarovanje.
WIZ Mladi voznik ne predstavlja samostojnega zavarovalnega kritja za zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
temveč samo nesamostojno dodatno kritje za povečano nevarnost.
Izbiraš lahko med dvema opcijama kritja WIZ Mladi voznik:
KRITJE

KRATKA OBRAZLOŽITEV

WIZ Mladi voznik 1

Izbereš, če si izposojaš in voziš avte, ki imajo urejeno AO zavarovanje pri Adriaticu
Slovenici d.d. (WIZ zavarovanje) ali Zavarovalnici Generali d.d.

WIZ Mladi voznik 2

Izbereš, če si izposojaš in voziš avte, ki imajo AO zavarovanje pri Adriaticu Slovenici d.d.
(WIZ zavarovanje) ali Zavarovalnici Generali d.d. ali drugi zavarovalnici.

WIZ Mladi voznik 2

Izbereš tudi v primeru, če voziš svoj avto in na obstoječi polici AO zavarovanja
še nimaš doplačila za povečano nevarnost
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Ob nastanku zavarovalnega primera iz AO zavarovanja v času, ko izposojen avto voziš ti kot mladi voznik, se
upošteva, kot da je sklenjeno zavarovanje, po katerem je nastal zavarovalni primer, vsebovalo tudi doplačilo
za povečano nevarnost.
V primerih, ko je tvoj ali izposojen avto, ki ga voziš, zavarovan pri drugi zavarovalnici, se WIZ Mladi voznik
nanaša izključno na kritje morebitnega regresnega zahtevka, ki ga iz naslova neprijavljene povečane nevarnosti
zoper mladega voznika uveljavlja druga zavarovalnica. Regresni zahtevek je v tem primeru omejen na največ
30 % odškodnine, ki jo je druga zavarovalnica izplačala tretjim osebam.
WIZ Mladi voznik velja samo v času trajanja, kot je določen na polici, pri čemer se njegovo kritje ne razteza
tudi na določeno obdobje po prenehanju tega trajanja (t. i. »respiro rok«).
Za ostale vrste zavarovanj, ki niso AO zavarovanje, mora biti na polici za avto še vedno vključeno doplačilo za
povečano nevarnost, če tako zahtevajo dogovorjeni zavarovalni pogoji.
Ti posebni pogoji veljajo samo skupaj z vsakokratnimi splošnimi pogoji za WIZ Avto, ki so tudi navedeni na
polici. Določila iz splošnih pogojev WIZ Avto se upoštevajo vedno, kjer se ne izključujejo s temi Posebnimi
pogoji – WIZ Mladi voznik.

PRIMERI, KAJ JE KRITO � IN KAJ NI KRITO X
WIZ MLADI VOZNIK – ŠKODNI PRIMERI IZ AO ZAVAROVANJA
Voziš avto partnerja, sorodnika, znanca. Za avto je sklenjeno AO zavarovanje
pri Adriaticu Slovenici d.d. ali Zavarovalnici Generali d.d.

�

Voziš avto partnerja, sorodnika, znanca. Za avto je sklenjeno AO zavarovanje
pri drugi zavarovalnici. Dogovorjeno imaš razširitev kritja WIZ Mladi voznik 2.

�

Voziš svoj avto. Za avto je sklenjeno AO zavarovanje pri Adriaticu Slovenici
d.d., pri Zavarovalnici Generali d.d. ali pri drugi zavarovalnici. Dogovorjeno
imaš razširitev kritja WIZ Mladi voznik 2.

�

Voziš avto partnerja, sorodnika, znanca. Za avto je sklenjeno AO zavarovanje
pri drugi zavarovalnici. Nimaš dogovorjene razširitve kritja na kritju WIZ Mladi
voznik 2.

x

Voziš svoj avto. Za avto je sklenjeno AO zavarovanje pri Adriaticu Slovenici
d.d. ali Zavarovalnici Generali d.d. Nimaš dogovorjene razširitve kritja WIZ
Mladi voznik 2.

x

Voziš svoj avto. Za avto je sklenjeno AO zavarovanje pri drugi zavarovalnici.
Nimaš dogovorjene razširitve kritja WIZ Mladi voznik 2.

x

Voziš svoj avto ali avto partnerja, sorodnika, znanca. Za avto je sklenjeno AO
zavarovanje v tujini. Dogovorjeno imaš razširitev kritja WIZ Mladi voznik 1 ali
WIZ Mladi voznik 2.

x
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