
66000784451 Kontaktna oseba: RXS0513257   Sklenjeno na: RXS0513257

Avtomobilsko zavarovanje Polica št.: 66000784451
Predhodna polica št.: 66000339288, GENERALI d.d.

Zavarovalec: JOŽE ŽELEZNIK (Roj. datum: 10.06.1967)
ZALOŽE 240, 3313 POLZELA

Šifra stranke: 7120016
Davčna št.: 10925791

Zavarovanec: SAMO ŽELEZNIK
ZALOŽE 240, 3313 POLZELA

Šifra stranke: 8470831
Davčna št.: 69386234

Vozilo
Reg. označba:
Vrsta:
Podvrsta:
Znamka:
Model/tip:
Št. šasije:

CEZI-293
Osebni avtomobil
/
VW (D)
Golf Variant 1,6 TDI BMT
WVWZZZAUZGP552307

Datum prve reg.:
Moč motorja kW:
Prostornina ccm:
Nosilnost kg:

10.12.2015
81
1598
535

Število sedežev:
Namen uporabe:
Število stojišč:
Eurotax koda vozila:
Znesek dod. opr. z DDV:
Os. za obr. premije z DDV:

5
normalna/osebna
0
360739
Pavšal
21.661,00

Zavarovanja začnejo veljati: 10.12.2021 ob 24:00:00 uri in trajajo do 10.12.2022 do 24.00 ure.

ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
odgovornost za škodo na stvareh
odgovornost za škodo na osebah
Premijski razred: 12
Popusti/doplačila: Paket AVTO mali 8 %
Po pogojih: 01-AOD-01/20; Po klavzulah: 03-ADP-01/20
Vnaprejšnja pavšalna odškodnina za stroške zdravljenja po 18.členu ZOZP v višini 8,5% se odvede ZZZS

Zav. vsota
1.050.000,00
5.240.000,00

Premija
460,31

ZAVAROVANJE AO-PLUS
Premijski razred: 12
Popusti/doplačila: /
Po pogojih: 02-AOP-01/20; Po klavzulah: 03-ADP-01/20

Zav. vsota
51.000,00

Premija
92,06

POGOJI, DOPLAČILA IN POPUSTI ZA AVTOMOBILSKO ODGOVORNOST IN AO-PLUS
Popusti/doplačila: Popust brez škod (-5 %); Družinski popust AO (-45 %)
Po klavzulah: /

-263,76

NEZGODNO ZAVAROVANJE OSEB V MOTORNIH VOZILIH
Varianta: Varianta A; Število zavarovanih oseb: 5
smrt (po osebi)
linearna invalidnost (po osebi)
Popusti/doplačila: Paket AVTO mali 8 %
Po pogojih: 01-INZ-01/20; T-NEZ-17; 02-NEP-01/20

Zav. vsota

4.200,00
8.400,00

Premija
4,64

ZAVAROVANJE PRAVNE ZAŠČITE
Varianta: Varianta A
Popusti/doplačila: Paket AVTO mali 8 %
Po pogojih: 02-APZ-01/20

Zav. vsota
2.100,00

Premija
3,68

AVTOMOBILSKA ASISTENCA
Varianta: Asistenca L
Popusti/doplačila: /
Po pogojih: 01-AAS-02/20; Po klavzulah: AAS
Klic po Sloveniji 080 88 48 (klic je brezplačen) ali +386 (0)5 66 28 500; Klic iz tujine +386 (0)5 66 28 500.

Premija
43,94

ZAVAROVANJE DELNEGA AVTOMOBILSKEGA KASKA - TOČA
Popusti/doplačila: /
Po pogojih: 01-AKA-01/20

Premija
76,95

ZAVAROVANJE DELNEGA AVTOMOBILSKEGA KASKA - PARKIRIŠČE
Franšiza: 60 EUR; Obseg zavarovalnega kritja: osnovno kritje
Popusti/doplačila: /
Po pogojih: 01-AKA-01/20

Premija
132,96

ZAVAROVANJE DELNEGA AVTOMOBILSKEGA KASKA - STEKLO
Franšiza: 60 EUR; Obseg zavarovalnega kritja: osnovno kritje
Popusti/doplačila: Paket AVTO delni 20 %
Po pogojih: 01-AKA-01/20

Premija
49,98

ZAVAROVANJE DELNEGA AVTOMOBILSKEGA KASKA - SVETLOBNA TELESA IN OGLEDALA
Franšiza: 60 EUR; Obseg zavarovalnega kritja:  osnovno kritje
Popusti/doplačila: Paket AVTO delni 20 %
Po pogojih: 01-AKA-01/20

Premija
37,05

ZAVAROVANJE DELNEGA AVTOMOBILSKEGA KASKA - ŽIVALI
Franšiza: 60 EUR; Obseg zavarovalnega kritja: osnovno kritje
Po pogojih: 01-AKA-01/20
Popusti/doplačila: Paket AVTO delni 20 %

Premija
40,20

ZAVAROVANJE DELNEGA AVTOMOBILSKEGA KASKA - KLJUČI IN REGISTRSKE TABLICE
Popusti/doplačila: Paket AVTO delni 20 %
Po pogojih: 01-AKA-01/20

Premija
12,34

POGOJI, DOPLAČILA IN POPUSTI ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNEGA IN DELNEGA AVTOMOBILSKEGA KASKA
Popusti/doplačila: /
Po klavzulah: AK-VRACILO-10; 03-ADP-01/20

DOPLAČILA IN POPUSTI NA POLICO
Popusti/doplačila: Paketni popust (-11 %); Izredni popust; Popust za enkratno plačilo  (-2 %) -329,07
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Po klavzulah: /
OBRAČUN
Premija za obdobje od 10.12.2021 do 10.12.2022:

Skupni znesek za plačilo po polici:

ZNESEK ZA TAKOJŠNJE PLAČILO OB SKLEPANJU:

Premija
361,28

Davek*
30,71

Skupaj
391,99

391,99

391,99
Vsi denarni zneski so v EUR, če ni drugače označeno.

*DDV skladno s 44. členom ZDDV-1 ni obračunan. Premija se poveča za davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %.
Na premijo se zaračunavajo zakonsko predpisane dajatve (davščine, takse ipd). Kjer je zakonsko določeno, so v premiji te dajatve že vključene. Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo
ali uvedejo nove dajatve (nova taksa, sprememba davčne stopnje ipd), spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.

DODATNA OPREMA: Zavarovana je vsa serijska in dodatno vgrajena oprema.

NAČIN PLAČILA
Plačnik: ŽELEZNIK SAMO, ZALOŽE 240, 3313 POLZELA, Davčna št.: 69386234 - 100% delež
Prvi obrok v znesku 391,99 EUR bo plačan ob sklenitvi.

DOGOVOR O PLAČILU OBVEZNOSTI
Zavarovalec in plačnik se solidarno zavežeta plačevati zavarovalno premijo po predmetni polici.
Zavarovalnica ima pravico terjati plačilo zavarovalne premije od plačnika. Če ta ne poravna zapadle zavarovalne premije, jo ima zavarovalnica pravico izterjati tudi od zavarovalca, vse dokler
zavarovalnici zapadla zavarovalna premija ni v celoti plačana. V primeru, če bo plačnik poravnaval obveznosti preko SEPA direktne obremenitve, se obvezuje, da bo obveznosti iz naslova
zavarovalne premije plačeval iz osebnega računa, ki je naveden na polici.

KLAVZULE
AAS:  Klic po Sloveniji 080 88 48 (klic je brezplačen) ali +386 (0)5 66 28 500; Klic iz tujine +386 (0)5 66 28 500.
AK-VRACILO-10: Zavarovalnica zavarovalcu, na zavarovalčev pisni zahtevek, vrne 10% plačane premije kasko zavarovanja, in sicer po izteku zavarovalnega obdobja dvanajstih mesecev pod
pogojem, da je po polici plačana premija za celotno obdobje in da v tem obdobju ni bilo prijavljene nobene škode iz naslova kasko zavarovanja zavarovanega vozila. Za prijavljeno škodo šteje
vsaka škoda tudi, če je v roku treh let likvidirana brez izplačila zavarovalnine ali je celotni izplačani znesek iz kakršnegakoli naslova regresiran, kakor tudi, če je zavarovanec vrnil izplačano
zavarovalnino. Vračilo dela premije se obračuna od vseh kasko zavarovanj, ki so na polici vključeni dvanajst mesecev. Ob soglasju zavarovalca se predviden znesek vračila 10% kasko premije
iz naslova te zavarovalne police lahko upošteva kot znižanje plačila premije na novi polici za avtomobilsko zavarovanje (prenos). V primeru, da bo zavarovalec oz. zavarovanec prijavil škodni
dogodek iz naslova kasko zavarovanja po že izvršenem vračilu oziroma prenosu dela kasko premije, se zavarovalec oz. zavarovanec strinja, da bo zavarovalnici na njen poziv vrnil znesek, ki
mu je bil vrnjen oziroma je bil prenešen na novo polico. Navedena določila te klavzule veljajo, če je zavarovalec v polici fizična oseba (občan) in je zavarovano osebno vozilo. Znesek
predvidenega vračila pod navedenimi pogoji za predmetno zavarovalno polico znaša 18,29 EUR.

POMOČ NA CESTI 080 88 48 (IZ TUJINE +386 (0)5 66 28 500) JE BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA, DOSEGLJIVA AVTO ZAVAROVANCEM VSE DNI V LETU, 24 UR NA DAN. V primeru
večje materialne škode ali v primeru, ko so bili udeleženci telesno poškodovani, je treba na kraj dogodka poklicati policijo. Šteje se, da je nastala večja materialna škoda, če vozilo zaradi
prometne nesreče ni vozno.

ZAPISNIK O OGLEDU VOZILA: Ogled opravljen ob prisotnosti zavarovalca oz. ogled opravljen z oddaljenim ogledom oz. izjava zavarovalca o stanju vozila z dne 16.12.2021: Izjavljam, da vozilo
v času sklepanja te zavarovalne pogodbe ni bilo poškodovano oz. so poškodbe razvidne iz priloženih fotografij.

IZJAVA ZAVAROVALCA O ŠKODNEM DOGAJANJU (AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST): Izjavljam, da je zavarovanec glede na predhodno zavarovalno polico št. 66000339288 izdano s strani
GENERALI d.d. z upoštevanjem števila škodnih dogodkov iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali zavarovanja AO-plus z vplivom na izgubo premijskega razreda skladno z
zavarovalnimi pogoji upravičen do razvrstitve v premijski razred 12.

Izjavljam, da zavarovanec oziroma oseba, ki ima po volji lastnika opravek z vozilom ni povzročil prometnih nesreč zaradi katerih bi oškodovanec/i imel/i pravico uveljavljati odškodninske
zahtevke iz naslova sklenjenega zavarovanja AO za sledeče obdobje: 2 leti brez škod. Zaradi navedenega je bil na predmetni zavarovalni polici pri sklenjenih zavarovanjih obračunan popust na
brezškodno dogajanje. Obvezujem se, da bom v primeru naknadne ugotovitve, da zavarovanec ni bil upravičen do popusta za brezškodno dogajanje, na zahtevo zavarovalnice poravnal razliko
v premiji, ki bo izračunana brez popusta za brezškodno dogajanje.

S podpisom zavarovalec jamčim za resničnost in točnost podatkov, ki so osnova za pripravo zavarovanja in zavarovalnico GENERALI d.d. pooblaščam, da jih preveri preko registra
avtomobilskih zavarovanj pri Slovenskem zavarovalnem združenju in pri zavarovalnici oz. zavarovalnicah, pri kateri oz. katerih sem imel oziroma je imel zavarovanec sklenjena avtomobilska
zavarovanja. Obvezujem se, da bom v primeru neresničnih podatkov plačal morebitno dodatno premijo najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila. Zavarovalnica GENERALI d.d. bo
morebitno preveč plačano premijo vrnila najkasneje v osmih dneh po izvršeni spremembi in prejemu potrebnih podatkov za vračilo premije.

Če je z zavarovanjem po tej pogodbi zajet določen čas pred sklenitvijo pogodbe, zavarovalec ob sklenitvi potrjuje, da niso znane nobene okoliščine, ki bi z vidika te pogodbe lahko predstavljale
zavarovalni primer.

S podpisom te police potrjujem, da sem ob sklenitvi zavarovanja prejel vse na polici navedene pogoje in klavzule, ki so sestavni del zavarovanja in da sem z njimi seznanjen.
Prav tako potrjujem, da mi je bilo pred predstavitvijo vsebine zavarovanja ter podpisom te police oziroma ponudbe izročeno Pisno obvestilo zavarovalcu (po 545. členu ZZavar-1), Informacija o
obdelavi osebnih podatkov (dostopna tudi na www.generali.si/vop) ter Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (dostopen tudi na www.generali.si/ipid).

Pred sklenitvijo zavarovanja je bila izvedena tudi opredelitev mojih potreb in zahtev ter mi je bila na podlagi objektivnih informacij o zavarovanju omogočena informirana odločitev. Če izbrana
zavarovanja oziroma zavarovalna kritja ne pokrivajo vseh mojih ugotovljenih potreb in zahtev, so razlogi za sklenitev takšnega zavarovanja izključno na moji strani.

Zavarovalec s svojim podpisom potrjujem, da so navedeni podatki v polici točni.

Kraj in datum izdaje: Velenje, 16.12.2021 14:00:47

Zavarovalni zastopnik: Za zavarovalnico: Zavarovalec:
Mitja Feri

član uprave
Vanja Hrovat

predsednica uprave

`sig, fd=Podpis Zastopnika, sq=1, rl=1`
AGENZA d.o.o.; Št. dovoljenja AZN: 30220-1449/01-4
Ravnjak Luka; Org.št.: RXS0513257; Št. dovoljenja AZN:
40110-12/2017-2

`sig, fd=Podpis Zavarovalca, sq=2, rl=2`

ŽELEZNIK JOŽE Datum podpisa

Plačnik:
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`sig, fd=Podpis Placnika, sq=3, rl=2`

ŽELEZNIK SAMO Datum podpisa


