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Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam ter 
zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na 
zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste 
z zavarovanjem seznanjeni v celoti. 

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Gre za splošno zavarovanje odgovornosti, namenjeno kritju odškodninske odgovornosti v tujini, in sicer za škodo, ki je povzročena tretjim osebam ali 
stvarem zaradi nenadnega in nepričakovanega škodnega dogodka (nesreče) in zaradi katere so proti zavarovancu uveljavljeni odškodninski zahtevki.  

ODGOVORNOST V TUJINI
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Slovenija

Produkt: Tujina – dodatno kritje odgovornosti v tujini

KAJ JE ZAVAROVANO?

Dodatno kritje odgovornosti v tujini 
(ne velja za zavarovanje tujcev v Sloveniji)

Zavarovanju za tujino lahko priključite še Dodatno 
kritje odgovornosti v tujini, ki obsega odškodninsko 
odgovornost za škodo, ki jo zaradi nenadnega in 
nepričakovanega škodnega dogodka (nesreče), v 
času vašega nahajanja v tujini, povzročite tretji osebi, 
ki je posledično utrpela telesne poškodbe, obolenje ali 
smrt ali stvarem, ki niso vaša last in bodo tretje osebe 
proti vam uveljavljale odškodninski zahtevek.

KAJ NI ZAVAROVANO?

zavarovalni primer, ki je nastal v povezavi z osebo, ki je 
zaposlena pri vas ali je vaš družinski član ali živi z vami 
v skupnem gospodinjstvu;
zavarovalni primer, ki je nastal v povezavi z osebo, ki je 
potovala skupaj z vami (sorodniki, prijatelji, znanci);
zavarovalni primer, ki je nastal pri izvajanju športne 
aktivnosti na neurejenih smučarskih progah;
zavarovalni primer, ki je nastal pri smučanju brez 
smučarske karte;
zavarovalni primer, ki je nastal v povezavi s tujimi 
stvarmi, ki ste jih vzeli v zakup, uporabo, na posodo, 
čuvanje, prenos ipd.;
zavarovalni primer, ki je nastal zaradi vašega 
zavestnega ravnanja proti predpisom/navodilom.
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ALI JE KRITJE OMEJENO?

Če priključite dodatno kritje za odgovornost v tujini, le-to preneha ob prenehanju Zavarovanja za tujino ali izplačilu maksimalne 
zavarovalne vsote.
Dodatnega kritja odgovornosti v tujini ni mogoče skleniti samostojno, brez Zavarovanja za tujino.
Ostale omejitve so navedene v dodatnih pogojih. 

KJE JE ZAVAROVANJE VELJAVNO?

Zavarovalno kritje vam velja za območje, ki ga izberete ob sklenitvi Zavarovanja za tujino. 

KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?

O odškodninskem zahtevku nas morate obvestiti v najkrajšem možnem času.
Poleg odstopa odškodninskega zahtevka, nas morate obvestiti tudi o morebitnih sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov ter o 
vloženi tožbi in nam prepustiti vodenje pravde.

KDAJ IN KAKO PLAČAM?

Premijo plačate ob sklenitvi Zavarovanja za tujino, če dodatno kritje odgovornosti v tujini sklepate hkrati z Zavarovanjem za tujino. 
Če se dodatno kritje odgovornosti v tujini sklene naknadno (velja za Zavarovanje za tujino Multitrip), se premija plača ob sklenitvi 
dodatnega kritja.
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KAKO LAHKO ODSTOPIM OD POGODBE?

Odpoved dodatnega kritja zavarovalne pogodbe je vezana na Zavarovanje za tujino. 

KDAJ ZAVAROVANJE ZAČNE IN KDAJ NEHA VELJATI?

Časovna veljavnost dodatnega kritja odgovornosti v tujini je vezana na časovno veljavnost Zavarovanja za tujino. Če se dodatno 
kritje odgovornosti v tujini, k Zavarovanju za tujino Multitrip priključi naknadno, je prenehanje dodatnega kritja vezano na Zavarovanje 
za tujino. Trajanje je v tem primeru določeno na dodatku k zavarovalni pogodbi.
Dodatno kritje odgovornosti v tujini preneha ob prenehanju Zavarovanja za tujino ali izplačilu maksimalne zavarovalne vsote.


