Zavarovanje uporabnikov mikro prevoznih sredstev
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt:
G24 MikroGO / G24 Kolesar
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?
G24 MikroGO je zavarovanje za uporabnike mikro prevoznih sredstev (kolo, kolo s prikolico, monokolo, skiro, rolka, električno kolo, električni skiro, električna
rolka, segway in hoverboard na električni pogon, invalidski voziček in invalidski voziček na električni pogon), ki le te uporabljajo v rekreativne namene ali za
premagovanje krajših razdalj.

Kaj je zavarovano?
Sklop kritij ODGOVORNOST
krije vašo odgovornost za škode, ki jih med vašo uporabo mikro
prevoznega sredstva povzročite tretjim osebam:
poškodovanje oseb,
poškodovanje stvari.
Sklop kritij NEZGODA
zajema naslednja kritja:
smrt zaradi nezgode,
invalidnost zaradi nezgode s progresijo,
zlomi in izpahi zaradi nezgode,
prehodna oskrba zaradi nezgode - za to je potrebna
predhodna odobritev Asistenčnega centra.
Sklop kritij ASISTENCA
zajema naslednja kritja:
asistenčne storitve - pomoč 24 ur na dan, vse dni v tednu, v
primeru nezgode ali okvare, poškodbe, tatvine vašega mikro
prevoznega sredstva ali njegovih delov;
manjše popravilo mikro prevoznega sredstva na kraju dogodka,
prevoz mikro prevoznega sredstva do najbližjega servisa ali
na dom,
stroški prevoza zavarovanca,
stroški prenočišča zavarovanca,
stroški obiska svojcev v primeru hospitalizacije v tujini,
predujem za stroške.
O nastanku škodnega dogodka čim prej obvestite Asistenčni
center!

Kaj ni zavarovano?
Aktivna udeležba na profesionalnih tekmovanjih,
vožnja izven urejenih poti, vožnja po dirkališčih, vožnja z mikro
prevoznimi sredstvi, ki se zaradi hitrosti, višine, nevarnosti ali
drugih akrobacij štejejo med ekstremne športe,
zavarovanje ne velja v primeru zlorabe alkohola ali drog,
vašega aktivnega služenja v oboroženih silah ali vojni,
samomora/poskusa samomora, namernega ali naklepnega
kaznivega dejanja z vaše strani, povezave s terorističnim
dejanjem, radioaktivnih sevanj, epidemije, potresa.

Ali je kritje omejeno?
Izključene so vse naše obveznosti, če se ne ravnate po
navodilih, ki jih dobite od Asistenčnega centra pri kritjih iz
sklopov ASISTENCA in DODATNA ZAŠČITA V TUJINI ter pri
kritju Prehodna oskrba (iz sklopa NEZGODA);
če v času nezgode niste uporabljali predpisanih zaščitnih
sredstev (čelade);
v primeru aktivne rekreativne udeležbe na prireditvah in
rekreativnih tekmovanjih, razen pri sklopih ODGOVORNOST
in NEZGODA;
pri spustu s kolesom (downhill in podobno), če na polici ni
obračunano doplačilo za to aktivnost.

Sklop kritij DODATNA ZAŠČITA V TUJINI
zajema naslednja kritja:
Asistenčne storitve
Zdravstveni stroški
- medicinska oskrba in obisk zdravnika,
- zdravljenje,
- zdravila in medicinski pripomočki,
- nujne zobozdravstvene storitve;
Dodatni stroški
- prevoz v bolnišnico,
- prevoz v domovino,
- bivanje za spremljevalca,
- spremstvo mladoletnega otroka,
- prevoz posmrtnih ostankov.
Kritja obvezno uveljavljate prek klica v Asistenčni center!
Kaj lahko dodatno zavarujem?
Kasko zavarovanje kolesa
Pomembno:
Vsa kritja veljajo samo med vašo rekreativno uporabo mikro
prevoznega sredstva.

Kje velja zavarovanje?
ODGOVORNOST – območje Evrope v geografskem smislu,
NEZGODA – cel svet, razen pri kritju Prehodna oskrba zaradi nezgode, ki se izvaja samo v Sloveniji,
ASISTENCA – območje Slovenije in držav, ki mejijo na Slovenijo (Hrvaška, Italija, Avstrija in Madžarska),
DODATNA ZAŠČITA V TUJINI – območje Evrope v geografskem smislu, a brez Slovenije.
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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 izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Upoštevajte cestno-prometne predpise.
Po nastanku škode storite vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode.
O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh.
Če je prišlo do nezgode zaradi prometne nesreče ali do izginitve vašega mikro prevoznega sredstva ali njegovih delov, obvestite policijo.

Kdaj in kako plačam?

Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Plačilo prvega obroka ali celotne letne premije je
pogoj za sklenitev zavarovanja in s tem za vzpostavitev veljavnosti vaše police.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Zavarovalno kritje se začne na dan, ki je v vaši polici naveden kot začetek, in
preneha ob izteku dneva, ki je v vaši polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?

Če se takoj po sklenitvi vaše police, premislite, jo lahko odpoveste v 14 dneh od sklenitve.
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