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Ta dokument vsebuje kratek povzetek informacij o zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne informacije o 
vsebini vašega zavarovanja so vam na voljo v pogodbeni dokumentaciji, ki vključuje zavarovalno polico in posebne pogoje. Natančno preberite vso 
dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti. 

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Ponujamo vam zavarovanje pravne zaščite ali na kratko PZ, s katerim si zagotovite pravno in s tem tudi socialno varnost. PZ krije stroške v izvensodnih 
in/ali sodnih postopkih.

ZAVAROVANJE PRAVNE ZAŠČITE
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: ARAG SE - podružnica Slovenija in Vzajemna d.v.z.

Produkt: Zavarovanje pravne zaščite za male živali

KAJ JE ZAVAROVANO?

PZ svetovanje - 2 pravna nasveta pri odvetniku,
dostop do Spletnega pravnega centra,
splošna kazenska PZ, vezana na psa ali mačko in
splošna odškodninska PZ, vezana na psa ali mačko.

Katere stroške krijemo?
stroške odvetnika,
stroške izvedeniških mnenj na zahtevo sodišča,
stroške prič in tolmačev kot tudi dodatne materialne
(npr. fotokopiranje ipd.),
sodne stroške oz. takse oz. povprečnine,
zagotovimo polog varščine do 100.000 €,
potne stroške na sojenje v tujini,
stroške izvensodnih poravnav in mediacij in
stroške nasprotne stranke, določene v sodbi.

Kakšna je višina zavarovalne vsote?
100.000€ po posameznem škodnem dogodku,
brez samopridržaja,
brez agregatnega limita - stroški se ne seštevajo.

Kako prijavite škodni dogodek?
Pokličite nas na 01 236 41 85 ali 01 236 41 84.
Napotili vas bomo na kontaktnega odvetnika, ki vam 
bo svetoval vaš naslednji korak ter nam bo namesto 
vas posredoval prijavo škodnega primera.
Za zastopanje pred sodiščem imate svobodno izbiro
odvetnika s področja sodišča, na katerem poteka 
obravnava.
Odvetnika plačamo v skladu z odvetniško tarifo.

Kdo je zavarovan?
Zavarovan je zavarovanec ali zavarovanka kot 
lastnik psa ali mačke, ki je predmet zavarovanja  
za male živali.

KAJ NI ZAVAROVANO?

Spor ima lahko več vzrokov. Zavarovalno kritje imate
samo, če je vzrok oziroma razlog spora nastal po 
sklenitvi zavarovanja.
Iz zavarovalnega kritja so izključeni dogodki, ki so 
nastali pred sklenitvijo zavarovanja.
Seznam ostalih izključitev je podrobno opisan v členu 
6 PPPZ, kot tudi pri posameznih kritjih, dogovorjenih  
v posebnih določbah pogojev zavarovanja.
Spori v zvezi z lastno zavarovalnico.
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ALI JE KRITJE OMEJENO?

Vseh možnih vzrokov za spor se ne da zavarovati, saj 
bi imelo to za posledico bistveno višjo premijo. Zaradi 
tega zavarovanje PZ ne krije na primer sporov:

pri splošni kazenski PZ, ki so bili storjeni z naklepom,
pri splošni odškodninski PZ niso kriti spori iz naslova
zavračanja - obrambe v odškodninskih sporih,
pri nakupu, prodaji ali financiranju nepremičnin,
glede avtorskih pravic, patentov ali pravic iz naslova
blagovne znamke,
o nakupu, prodaji, upravljanju in financiranju naložb,
vezanih na dodelitev posojila,
vezanih na igre na srečo ali obljube o donosu,
v primeru, da je zavarovanec v času škodnega dogodka 
pod vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil,
vezanih na nakup in uporabo virtualnih ali kripto valut,
v katerih ni možnosti za uspeh v postopku.

KJE VELJA ZAVAROVANJE?

Zavarovalno varstvo velja v celotni Evropi (v geografskem smislu), vključno z Islandijo, izvenevropskimi sosednjimi državami Sredozemlja, 
na Kanarskih otokih, na Madeiri in na Azorih ter državah ob Sredozemskem morju, z izjemo PZ svetovanja, ki velja v Sloveniji.
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KDAJ IN KAKO PLAČAM?

Letna premija je vključena v premijo osnovnega zavarovanja zavarovalnice Vzajemna d.v.z..

KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?

Obvestiti nas morate takoj, ko se podatki, ki so navedeni na zavarovalni pogodbi, spremenijo.
Nas in odvetnika, ki vas zastopa, morate o zadevi popolno in resnično informirati in na zahtevo dostaviti vsa potrebna dokazila.
O ukrepih, ki bi lahko povzročili dodatne stroške, se morate predhodno posvetovati z nami.
Vaša skrb je, da stroške postopka obvladujete v smislu dobrega gospodarja, torej kar najbolj ekonomično.
Vse spremembe in izjave nam morate posredovati v pisni obliki.

KDAJ ZAVAROVANJE ZAČNE IN KDAJ NEHA VELJATI?

Zavarovalno kritje nastopi po izteku 24. ure dneva, ki je na pogodbi naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana 
premija. Zavarovalno kritje preneha po izteku 24. ure dneva, ki je na pogodbi naveden kot dan poteka zavarovanja.

KAKO LAHKO ODSTOPIM OD POGODBE?

Odstop od pogodbe je možen le pod pogoji odstopa od zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici Vzajemna d.v.z..
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