
Kaj je zavarovano?
Odgovornost zasebnika

 krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo tretje osebe 
uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nesreče, katere 
posledica je poškodovanje oseb ali stvari.

Nezgodno zavarovanje
 krije težje poškodbe, zlome, izpahe, opekline in poškodbe 

mehkih tkiv.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Mikro mobilnost - kasko
• kasko prevoznega sredstva (npr.(e)kolo, e-skiro ipd.).

Kaj ni zavarovano?
Odgovornost zasebnika

 škoda, ki jo povzročiš pri opravljanju kakršnekoli pridobitne 
dejavnosti;

 škoda iz naslova hišne ali zemljiške posesti;
 če prevozno sredstvo upravljaš pod vplivom alkohola, 

mamil ali drugih psihoaktivnih snovi; 
 škoda, ki je nastala na programski opremi in podatkih, za 

katere nimaš licenčnih pravic za njihovo uporabo.
Nezgodno zavarovanje

 bolezni, infekcije, obolenja, okužbe z virusi,  
samopoškodbe, ipd.;

 nezgode, do katerih pride pri rizičnih športih (alpinizem, 
globinsko potapljanje, jamarstvo, avto-moto športi, športno 
letalstvo, padalstvo, letenje z zmaji in z jadralnimi letali);

 nezgode in poškodbe, ki jih utrpiš zaradi delovanja 
alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Mikro mobilnost - kasko
 če prevozno sredstvo upravljaš pod vplivom alkohola, 

mamil ali drugih psihoaktivnih snovi;
 zmanjšana vrednost prevoznega sredstva po popravilu;
 kraja kolesa na javnih površinah.

Ali je kritje omejeno?
 Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila 
zavarovalnin / odškodnin v zavarovalnem letu / obdobju 
(agregati izplačil) in soudeležbe pri škodi se opredelijo v 
zavarovalni pogodbi.

Nezgodno zavarovanje
 nezgodno zavarovanje velja do konca zavarovalnega leta, v 
katerem zavarovanec dopolni 75. leto starosti;

 če se poškodba opredeli kot kronično stanje, zavarovalnica 
s tem nima več obveznosti.

Mikro mobilnost - kasko
 zavarovana so prevozna sredstva, ki niso starejša od štirih 
(4) let.

Kje je zavarovanje veljavno?
 Zavarovanje velja na območju vsega sveta.

Odgovornostno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje Active 360

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu. Povzetek ni prilagojen tvojim individualnim 
potrebam in zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih 
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali na spletu). Natančno preberi vso dokumentacijo, da boš z zavarovanjem 
seznanjen v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
V zavarovanju Active 360 so združena zavarovanja različnih nevarnosti iz tvojega zasebnega življenja, ki lahko ogrozijo tvojo finančno 
varnost ali finančno varnost tvoje družine. To so zavarovanje odgovornosti zasebnika, nezgodno zavarovanje ter zavarovanje mikro 
mobilnosti – kasko. Zavarovanje lahko skleneš kot družinsko zavarovanje (v zavarovanje je vključena tvoja družina) ali v obliki 
individualnega zavarovanja.
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Kakšne so moje obveznosti?
• Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
• prijaviti nastanek zavarovalnega primera čim prej od dneva, ko zanj izvem;
• predložiti vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode;
• pri zahtevku iz odgovornosti tega odstopiti zavarovalnici, zavarovalnico obvestiti o sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov in vloženi tožbi, 

ji prepustiti vodenje pravde in brez njenega dovoljenja nikoli priznati odškodninske odgovornosti ali se poravnati z oškodovancem;
• obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega osebnega imena ali bivališča v petnajstih dneh od dneva spremembe.
Kako prijavim škodni dogodek?
• V primeru škodnega dogodka prijavo podam bodisi preko portala https://www.go2insure.net/sl/claims, preko portala https://www.triglav.si/

SkodeWeb ali po elektronski pošti na naslov skode@go2insure.net.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačujem vnaprej in sicer mesečno ali letno z bremenitvijo moje bančne kartice preko spletnega mesta Go2insure.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovanje se lahko sklene za obdobje enega meseca ali enega leta. Zavarovalna pogodba učinkuje po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden 
kot začetek zavarovanja. Zavarovanje učinkuje do izteka 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Od pogodbe lahko odstopim v 14 dneh od dneva sklenitve. Pred potekom zavarovanja za obdobje enega leta lahko kadarkoli odstopim od 
zavarovalne pogodbe. Zavarovanje v tem primeru preneha ob izteku meseca, v katerem je bila podana odstopna izjava.


