Avtomobilsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt:
WIZ Avto
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih 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?
Zavarovanje WIZ Avto je avtomobilsko zavarovanje in z njim se zavarujete za ﬁnančna tveganja, povezana z uporabo vašega vozila.

Kaj je zavarovano?
WIZ Obvezno
izplačilo materialne škode, ki jo z zavarovanim vozilom nenamerno
povzročite na drugem vozilu oziroma stvari
izplačilo nematerialne škode osebam, ki ob dogodku utrpijo
telesne poškodbe ali je prizadeto njihovo zdravje
izbirate lahko tudi med naslednjimi kritji:
WIZ Voznik
kritje za poškodbe, ki jih kot voznik povzročitelj utrpite v prometni
nesreči
WIZ Kasko
poškodbe vašega vozila v prometni nesreči ali na parkirišču
požar, direktni udar strele, eksplozija, nenadno zunanje toplotno
ali kemično delovanje
naravne nesreče, kot so poplava, toča, snežni ali zemeljski plaz
tatvina, rop vozila ali njegovih delov
poškodba kot posledica zlonamernih dejanj
WIZ Delni kasko
poškodbe na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi naleta živali in
trka neznanega vozila na parkirišču (škode ne vplivajo na povišanje
premije zavarovanja pri obnovi le tega)
WIZ Asistent
organizacija pomoči in kritje stroškov v primeru okvare, poškodbe,
uničenja, kraje, težav s ključi ali gorivom
WIZ Nezgoda
voznik in potniki v primeru smrti v prometni nesreči
Ne prezrite!
Ne pozabite na zeleno karto, s katero dokazujete veljavnost obveznega
avtomobilskega zavarovanja v večini evropskih in sredozemskih držav.
V primeru nesreče pokličite AS-ovo brezplačno pomoč na cesti.
Popravila avta izvajajte na AS-ovih partnerskih servisih Moj servis.
Za voznike mlajše od 23 let, je potrebno doplačilo premije za povečano
nevarnost ali sklenitev posebnega kritja WIZ Mladi voznik.
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Kaj ni zavarovano?
Najpomembnejše izključitve so:
WIZ Obvezno
X škoda na vašem vozilu
WIZ Voznik
X vaši zahtevki, če mora škodo poravnati kdo drug
WIZ Kasko
X škoda na vašem vozilu, ki je nastala zaradi obrabe ali prazne gume
X lažna prijava nastanka prometne nesreče ali škode na vozilu
X škoda zaradi tovora v vašem avtu
WIZ Delni kasko
X prevrnitev ali zdrs vašega vozila s ceste
X poškodba na vašem vozilu, ki je posledica npr. ugriza, glodanja,
praskanja.
WIZ Asistent
X manjše poškodbe na vozilu in je avto vozen
X ponavljajoče enake težave vozila
WIZ Nezgoda
X stroški zdravljenja in odškodnina za bolečine
X primer invalidnosti
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Ali je kritje omejeno?
Omejitve veljajo pri:
namerno povzročeni škodi
vožnji pod vplivom alkohola, drog
kršitvi zakonskih in tehničnih predpisov
vojnih dogodkih in terorističnih dejanjih
drugih dejanjih, navedenih v pogojih
Pozanimajte se tudi o drugih omejitvah, ki veljajo pri posameznem
kritju (zavarovalna vsota, soudeležba, doplačila).

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na območju Evrope v geografskem smislu. Zavarovanje WIZ Obvezno velja tudi v neevropskih državah, navedenih v zeleni karti, če
oznake držav niso prečrtane.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za zavarovanje.
Če bo vaše vozilo vozila oseba, mlajša od 23 let, to ob sklenitvi označite (doplačilo za voznika, mlajšega od 23 let).
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Ne vozite pod vplivom alkohola ali drog.
V javnem prometu vozite le z ustreznim dovoljenjem.
Takoj nas morate obvestiti o vsakem škodnem primeru.
Zavarovanje lahko sklenete samo po spletu, zato nam morate posredovati veljavni e-poštni naslov, do katerega redno dostopate.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja. Pri tem izbirate način plačila, in sicer: kreditna kartica, UPN obrazec, spletna banka in Paypal. Po opravljenem
plačilu dobite potrditev o sklenitvi zavarovanja po e-pošti.
Možno je izbrati letno ali mesečno plačevanje premije. V primeru mesečnega plačevanja bomo vse nadaljnje obroke bremenili na vaš osebni račun.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneve začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana.
Zavarovanje je sklenjeno za dobo enega leta. Pod enakimi pogoji se vsakokrat podaljša za enako obdobje, če s tem soglašate.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če se takoj po sklenitvi zavarovanja premislite, ga lahko odpoveste v roku 14 dni od sklenitve. Če ne želite podaljšati zavarovanja za naslednje leto, nam to
lahko sporočite do 3 dni pred potekom.
Zavarovanje lahko odpoveste tudi predčasno, ko preneha obstajati interes za zavarovanje (škodni dogodek, prodaja, sprememba lastništva, odtujitev).
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