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TABELA UGODNOSTI

Kritje Višina kritja
Vsi navedeni zneski so najvišji zneski na upravičenca na zahtevek, razen če je navedeno drugače.
Garancija najboljše cene
Garancija najboljše cene, za obdobje največ 365 dni do 750 EUR
 – Najnižji znesek nakupa 50 EUR
Odbitna franšiza pri najemu avtomobila
Odbitna franšiza ali polog, ki vam ga zaračuna družba za izposojo 
vozil (če pride do dogodka, ko je vozilo v vaši posesti), ob upoštevanju 
naslednjih omejitev

do 3000 EUR

– Streha vozila do 600 EUR
– Okna, vetrobransko steklo ali steklo v pomični strehi do 800 EUR
– Podvozje do 500 EUR
– Zamenjava pnevmatik (na pnevmatiko) do 100 EUR
– Popravilo pnevmatik (na pnevmatiko) do 50 EUR
Administrativni stroški do 100 EUR
Osebni predmeti, najvišji znesek na škodni zahtevek do 300 EUR
– Omejitev na en predmet do 150 EUR
Kritje za ključ najetega vozila, najvišji znesek na škodni zahtevek do 300 EUR
Uporaba napačnega goriva, najvišji znesek na škodni zahtevek do 300 EUR
Okvara na cesti in vlečna služba, najvišji znesek na škodni zahtevek do 300 EUR
Podaljšana garancija
Podaljšana garancija, za obdobje največ 365 dni do 1500 EUR
 – Podaljšanje originalne garancije proizvajalca 1 leto
Zdravstveni stroški in storitev nujne pomoči
Zdravstveni stroški in stroški vrnitve v domovino do 100.000 EUR
Novorojenčki, rojeni po zapletih v nosečnosti do 100.000 EUR
Nujna zobozdravstvena storitev do 250 EUR
Prihod bližnjega sorodnika v primeru sprejema v bolnišnico do 75 EUR na dan, največ 

10 dni + let v ekonomskem 
razredu

Podaljšano bivanje upravičenca/spremljevalca do 75 EUR na dan, največ 
10 dni + let v ekonomskem 

razredu
Stroški pogreba in vrnitev posmrtnih ostankov v domovino do 4500 EUR
Zamuda odhoda
Zamuda odhoda, najvišji skupni znesek za vse upravičence, ki potujejo 
skupaj

do 500 EUR

Rop z odvzemom osebnih predmetov
Rop z odvzemom osebnih predmetov, najvišji znesek na dogodek in na 
leto

do 750 EUR

Ključi in dokumenti do 500 EUR
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Torbica/denarnica do 500 EUR
Vsebina torbice do 100 EUR
Prenosne elektronske naprave do 100 EUR
Zavarovanje nakupa
Zavarovanje nakupa, najvišji znesek na dogodek in v obdobju 365 dni do 1500 EUR
 – Najnižji znesek pri nakupu enega izdelka 50 EUR
Vračilo denarja za vstopnice za dogodke
Vračilo denarja za vstopnice za dogodke do 150 EUR
Odpoved potovanja
Odpoved potovanja, najvišji skupni znesek za vse upravičence, ki potujejo 
skupaj

do 2500 EUR
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VAŠE UGODNOSTI NA POTOVANJIH

UVOD
Ta dokument ni pogodba o zavarovanju, temveč povzema ugodnosti, do katerih ste upravičeni kot 
imetnik kreditne kartice World pri N Banki d.d. Te ugodnosti omogoča zavarovalna polica, ki jo je družbi 
Mastercard Europe S.A. izdala družba Inter Partner Assistance.
Družba Mastercard Europe S.A. je edini zavarovalec po tej zavarovalni polici in ima po tej polici edina 
neposredne pravice do zavarovatelja. Ta dokument vam ne daje neposrednih pravic v okviru 
zavarovalne police, temveč vam omogoča, da ste kot imetnik kreditne kartice World N Banke d.d. 
upravičeni do ugodnosti. Do teh ugodnosti pa ste upravičeni le ob strogem spoštovanju pogojev, 
predstavljenih v tem dokumentu.

UPRAVIČENOST
Do ugodnosti, ki so povzete v tem dokumentu, ste upravičeni, če ste v času dogodka, katerega 
posledica je škodni zahtevek, imetnik veljavne kreditne kartice World N Banke d.d. N Banka d.d. vas 
bo obvestila v primeru bistvenih sprememb teh pogojev ali če bo polica, ki je podlaga za upravičenost 
do ugodnosti, predstavljenih v tem dokumentu, preklicana ali bo potekla ter ne bo obnovljena pod 
enakimi pogoji.
To je vaš vodič po ugodnostih in sporazum z nami. Vsebuje podrobnosti glede ugodnosti, pogojev in 
izjem za imetnike kreditne kartice World pri N Banki d.d. ter je osnova, na kateri bodo poravnani vsi 
vaši škodni zahtevki.

ZAVAROVATELJ
Podjetje Inter Partner Assistance SA bo neposredno in prek svojih podružnic (vključno z družbami skupine 
AXA in IPA) zagotavljalo in upravljalo zahtevke in storitve v okviru te police. Za to polico je tveganje prevzelo 
podjetje Inter Partner Assistance SA, ki je član skupine AXA Assistance, s sedežem na naslovu Avenue 
Louise 166, 1050 Bruselj, Belgija, tj. zavarovalnice, ki jo nadzira Narodna banka Belgije pod številko 
0487, številka podjetja: 0415.591.055.

ZAVAROVALEC
Mastercard Europe S.A., Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgija.

SUBROGACIJA
Ta zavarovalna polica predstavlja sekundarno zavarovanje. Če imate sklenjeno kakšno drugo zavarovanje, 
morate najprej vložiti škodni zahtevek po prvi zavarovalni polici, zavarovanju za odgovornost, garanciji 
ali na katerikoli drugi podlagi do najvišjega zneska kritja. Šele ko je ta znesek dosežen, bomo začeli 
izvajati naše zavarovalno kritje. Stroškov ne krijemo, če obstaja druga zavarovalna polica, zavarovanje 
odgovornosti, garancija ali zdravstveno zavarovanje ali kakršnokoli drugo zavarovanje za kritje te izgube, 
škode, izdatkov ali odgovornosti.

PREKLIC UGODNOSTI
Te ugodnosti so vključene v vašo krito kartico in jih ni mogoče ločeno preklicati. Če prekličete krito 
kartico, se kritje konča in vse ugodnosti prenehajo. Podrobnosti glede preklica krite kartice so navedene 
v pogodbi o poslovanju s kreditno kartico.

POMEMBNE ZDRAVSTVENE ZAHTEVE
Za popolno kritje po tej polici morate izpolnjevati naslednje pogoje. Če teh pogojev ne izpolnjujete, lahko 
zavrnemo obdelavo vašega škodnega zahtevka ali znižamo znesek izplačila. 
Do teh ugodnosti niste upravičeni, če:
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•  vam je zdravnik potovanje odsvetoval (oziroma bi vam ga odsvetoval, če bi se z njim posvetovali),
•  potujete z namenom zdravljenja ali zdravstvenega posvetovanja v tujini.

Poleg tega niste upravičeni do ugodnosti pod razdelkom ZDRAVSTVENI STROŠKI ali ODPOVED POTOVANJA 
iz zdravstvenih razlogov, če:

• imate kakršnekoli nediagnosticirane simptome, ki bodo v prihodnje zahtevali pozornost ali 
preiskavo (to so simptomi, zaradi katerih čakate na preiskave/posvetovanje ali čakate na rezultate 
preiskav, pri katerih temeljni vzrok za težave ni bil ugotovljen),

• nimate stalnega prebivališča in izbranega osebnega zdravnika v državi stalnega prebivališč.

OPOZORILO: Kritje ne obsega nobenega škodnega zahtevka, ki izhaja neposredno ali posredno iz vašega 
obstoječega zdravstvenega stanja.

OMEJITVE STAROSTI
Najvišja starost za ugodnosti pod razdelkom ZDRAVSTVENI STROŠKI IN STORITEV NUJNE POMOČI in 
ugodnosti, povezane z zdravstvenim stanjem pod razdelkom ODPOVED POTOVANJA je do vključno 80 let.
Najvišja starost otrok, za katere veljajo te ugodnosti, je do vključno 24 let ob začetku potovanja.

STORITEV NUJNE POMOČI
Pokličite nas po telefonu na številko: +38618888044.
Če zbolite za hudo boleznijo ali utrpite hudo poškodbo, zaradi katere ste sprejeti v bolnišnico, preden ste 
se nameravali vrniti v domovino, ali če morate skrajšati svoje potovanje, nas morate o tem obvestiti. Na 
voljo smo vam 24 ur na dan vse dni v tednu in vam lahko pomagamo pri urejanju povratka v domovino in 
poravnavi zdravstvenih stroškov neposredno ustanovi, kjer je potekalo zdravljenje. Zdravljenje v zasebnih 
ustanovah ni krito, razen če smo ga predhodno odobrili. Če ni mogoče vzpostaviti stika z nami pred 
začetkom zdravljenja (v primeru nujnih zdravljenj), nas pokličite takoj, ko lahko. V primeru ambulantnega 
zdravljenja (ko niste sprejeti v bolnišnico) ali lažjih obolenj ali poškodb (razen zlomov), zdravljenje plačate 
sami, nato pa lahko od nas zahtevate povračilo, ko ste znova doma. 

MEDICINSKA POMOČ V TUJINI
Uredili bomo vaš prevoz domov, če je to potrebno iz zdravstvenih razlogov ali če izveste za resno bolezen, 
poškodbo ali smrt bližnjega sorodnika doma.

PLAČILO ZDRAVLJENJA V TUJINI
Če ste sprejeti v bolnišnico/kliniko, medtem ko se nahajate izven svoje države stalnega prebivališča, bomo 
uredili, da se zdravstveni stroški, ki jih polica krije, plačajo neposredno bolnišnici/kliniki. Uredili bomo tudi 
vaš prevoz domov, če je to potrebno iz zdravstvenih razlogov ali če izveste za resno bolezen, poškodbo 
ali smrt bližnjega sorodnika doma. Čim prej nas pokličite po telefonu na številko +38618888044. V 
primeru enostavnega ambulantnega zdravljenja stroške zdravljenja v bolnišnici/kliniki plačate sami, 
nato pa ob svoji vrnitvi v državo stalnega prebivališča od nas zahtevate povračilo. Bodite previdni in ne 
podpišite ničesar, s čimer bi potrdili, da boste plačali prekomerno zdravljenje ali stroške. Če ste v dvomih 
glede kakršnekoli zahteve, nas pokličite in vam bomo svetovali.

VZAJEMNI ZDRAVSTVENI SPORAZUMI/EVROPSKA KARTICA 
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
EVROPSKA UNIJA (EU), EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR (EGP) IN ŠVICA
Pred potovanjem v druge države Evropske unije (EU), Evropski gospodarski prostor (EGP) ali Švico 
priporočamo, da si naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC). S to kartico ste upravičeni 
do nekaterih brezplačnih ali cenejših zdravstvenih storitev v EU, EGP ali v Švici.

AVSTRALIJA
Če se boste zdravili, se morate prijaviti v zavodu Medicare v Avstraliji. Za zdravljenje pred prijavo lahko 
ugodnosti veljajo retroaktivno, če ste do njih upravičeni. Upravičeni ste, če ste rezident Belgije, Finske, 
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Italije, Malte, Nove Zelandije, Nizozemske, Norveške, Republike Irske, Slovenije, Švedske ali Združenega 
kraljestva; pri čemer morate predložiti tudi svoj potni list z ustreznim vizumom. Če se ne prijavite v zavodu 
Medicare, lahko zavrnemo vaš škodni zahtevek ali omejimo znesek izplačila. Če potrebujete zdravljenje, 
ki ga ni mogoče izvesti v okviru zdravljenja z Medicare, nas morate o tem obvestiti, preden izberete 
možnost zasebnega zdravljenja. Če tega ne storite, lahko zavrnemo vaš škodni zahtevek ali omejimo 
znesek izplačila.

Za več informacij se obrnite na: Health Insurance Commission, PO Box 1001, Tuggeranong, ACT 2901, 
Avstralija ali obiščite njihovo spletno stran na: http://www.humanservices.gov.au

POMEMBNE INFORMACIJE
1. Škodni zahtevki, ki izhajajo iz obstoječega zdravstvenega stanja, niso kriti.
2. Škodni zahtevki, ki nastanejo med potovanjem, ki vam ga je zdravnik odsvetoval (oziroma bi vam ga

odsvetoval, če bi se z njim posvetovali), niso kriti.
3. Škodni zahtevki, ki nastanejo, če potujete z namenom zdravljenja ali zdravstvenega posvetovanja v

tujini, niso kriti.
4. Škodni zahtevki, ki nastanejo, če imate kakršnekoli nediagnosticirane simptome, ki bodo v

prihodnje zahtevali pozornost ali preiskavo (to so simptomi, zaradi katerih čakate na preiskave/
posvetovanje ali čakate na rezultate preiskav, pri katerih temeljni vzrok za težave ni bil ugotovljen),
niso kriti.

5. V kakršnemkoli primeru nujne zdravstvene pomoči nas morate vi ali ustanova, kjer poteka
zdravljenje, takoj, ko je mogoče obvestiti po telefonu na +38618888044. Obvestiti nas morate tudi
o kakršnikoli izgubi, tatvini ali škodi.

6. Če morate skrajšati svoje potovanje, nas morate o tem obvestiti po telefonu na številko
+38618888044.

7. Za polico, iz katere izhajajo ugodnosti iz tega dokumenta, se uporablja slovensko pravo.
8. Trajanje kateregakoli potovanja ne sme preseči 60 zaporednih dni, pri čemer lahko v obdobju

12 mesecev potujete največ 60 dni. Če je vaše potovanje daljše od najdaljšega dovoljenega 
trajanja potovanja, niste upravičeni do ugodnosti za katerikoli del tega potovanja. Potovanja se 
morajo začeti in končati v državi stalnega prebivališča. Potovanja z uporabo enosmernih ali 
enosmernih vozovnic z odprtim datumom potovanja niso krita, razen če so bile odhodne in dohodne 
vozovnice kupljene pred začetkom potovanja. Vsako potovanje zgolj znotraj vaše države stalnega 
prebivališča je krito samo, če potujete več kot 100 kilometrov od doma ali ste vnaprej rezervirali 
prevoz ali nastanitev. Do ugodnosti po tej polici ste upravičeni le, če svoje potovanje v celoti plačate 
s svojo kreditno kartico World N Banke d.d., vsi pologi za potovanje in/ali nastanitev pa morajo biti 
zaračunani v breme vaše krite kartice.

9. ZAVAROVANJE NAKUPA, GARANCIJA NAJBOLJŠE CENE in PODALJŠANA GARANCIJA – kritje za 
ustrezne predmete, kupljene s krito kartico, VRAČILO DENARJA ZA VSTOPNICE ZA DOGODKE –
kritje za vstopnice, kupljene s krito kartico in ODBITNA FRANŠIZA PRI NAJEMU AVTOMOBILA – kritje 
pri najemu

10. Kritje za ugodnosti pod razdelkom ZDRAVSTVENI STROŠKI IN STORITEV NUJNE POMOČI, ter ROP Z 
ODVZEMOM OSEBNIH PREDMETOV je izključeno v državi stalnega prebivališča.

POMEMBNE OMEJITVE GLEDE ODPOVEDI POTOVANJA
Ta polica ne krije škodnih zahtevkov iz razdelka ODPOVED POTOVANJA, ki izhajajo iz kakršnegakoli 
obstoječega zdravstvenega stanja, za katerega ste vedeli pred aktivacijo krite kartice ali pred rezervacijo 
kateregakoli potovanja (karkoli je kasneje), ki zadeva kateregakoli bližnjega sorodnika, katerokoli osebo, 
s katero potujete, ali katerokoli osebo, pri kateri ste nameravali prebivati, če:

1. jim je zdravnik postavil diagnozo neozdravljive bolezni ali
2. so bili na čakalnem seznamu ali so vedeli, da bo potrebna operacija, zdravljenje v bolnišnici ali

preiskava v katerikoli bolnišnici ali kliniki;
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3. je v 90 dneh pred aktivacijo krite kartice ali pred rezervacijo kateregakoli potovanja (karkoli je
kasneje) katerikoli bližnji sorodnik potreboval operacijo, zdravljenje v bolnišnici ali posvetovanja v
bolnišnici.

OPREDELITVE
Vse besede ali izrazi, ki se nanašajo na opredelitev, imajo enak pomen v tem celotnem Seznamu ugodnosti 
in so označeni s krepkim tiskom. Posebne opredelitve se lahko nanašajo na določene razdelke police; te 
bodo navedene na začetku razdelka.

BLIŽNJI SORODNIK

Mati, oče, sestra, brat, soprog ali soproga (iz sklenjene zakonske ali partnerske 
zveze), zaročenec ali zaročenka, zunajzakonski partner ali partnerka 
(kakršenkoli par, v zunajzakonski skupnosti, vključno z nesklenjeno partnersko 
zvezo), hčerka, sin, vključno s posvojeno hčerko ali sinom, stari starš, vnuk, 
vnukinja, tast, tašča, zet, snaha, svak, svakinja, krušni starš, pastorek, 
polsestra, polbrat, rejnik, rejenka, zakoniti skrbnik.

DRŽAVA STALNEGA 
PREBIVALIŠČA

Država, v kateri zakonito prebivate in v kateri je bila izdana krita kartica. V tej 
državi morate imeti naslov bivališča, ki ga lahko navedete.

DOM Vaše običajno bivališče v vaši državi stalnega prebivališča.

FIZIČNO DELO

Vsakršno nadzemno delo; delo z uporabo rezalnih orodij, električnih orodij     in 
strojev, delo, ki vključuje vgradnjo, sestavo, vzdrževanje ali popravilo električnih, 
mehanskih ali hidravličnih instalacij, delo vodovodnega inštalaterja, električarja, 
svetlobnega ali tonskega mojstra, tesarja, slikopleskarja ali gradbenika, ali 
kakršnokoli drugo fizično delo, razen dela v lokalih ali restavracijah, strežnega 
dela, dela v planinskih kočah, dela kot strežnica ali varuška, ter občasnega 
lažjega fizičnega dela na tleh, vključno z delom v maloprodaji in obiranjem 
sadja.

IMETNIK KARTICE Imetnik krite kartice.

IZGUBA VIDA
Popolna in trajna izguba vida na enem ali obeh očesih; če je stopnja vida po 
korekciji 3/60 ali manj po Snellenovi lestvici. (To pomeni, da predmete, ki bi jih 
morali videti pri oddaljenosti približno 18 m, vidite šele z razdalje 1 m ali manj.)

JAVNI PREVOZ
Vse oblike prevoza po cesti, železnici, morju ali zraku s pooblaščenim 
prevoznikom v okviru rednega in/ali čarterskega prevoza potnikov, ki ste ga 
rezervirali za svoje potovanje.

KRAJA
Vsak odvzem tuje lastnine, ki ga z nasiljem, grožnjami nasilja, ropom, napadom 
ali z vlomom zagreši tretja oseba (oseba, ki ni sorodnik, bližnji sorodnik ali 
sopotnik).

KRITA KARTICA Kreditna kartica World, ki jo je izdala N Banka d.d., ki je veljavna in aktivirana 
v času dogodka, ki je razlog za škodni zahtevek.

LASTEN DENAR
Bankovci in kovanci, ki so trenutno v uporabi, potovalni in drugi čeki, poštna 
ali druga denarna nakazila, predplačniške kartice, kuponi ali boni, vozovnice, 
hotelski boni, vse za zasebne namene.

MI Ponudnik storitev, ki ga vodi Inter Partner Assistance SA.

NENADZOROVANO Ko svoje lastnine ali vozila ne vidite v celoti in tako ne morete preprečiti 
nedovoljenih posegov vanj.

NEUGODNE 
VREMENSKE 
RAZMERE

Dež, veter, megla, nevihta z udari strele ali grmenjem, poplava, sneg, sodra, 
toča, orkan, tropski ciklon, tornado ali tropski vihar, ki ga ne povzroči in ne 
nastane zaradi geoloških pojavov ali naravne nesreče, kot je na primer potres, 
vulkan ali cunami.
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OBDOBJE KRITJA

Kritje začne veljati za katerokoli potovanje, ki se začne na ali po 01/10/20, 
ali  na datum začetka veljavnosti vaše krite kartice (karkoli je kasneje). Kritje 
se konča, ko je račun za kartico preklican ali če so te ugodnosti preklicane ali 
se iztečejo. Trajanje kateregakoli potovanja ne sme preseči 60 zaporednih 
dni, pri čemer lahko v obdobju 12 mesecev potujete največ 60 dni. Če je 
vaše potovanje daljše od najdaljšega dovoljenega trajanja potovanja, niste 
upravičeni do ugodnosti za kateri koli del tega potovanja. 
Pod razdelkom ODPOVED POTOVANJA kritje velja od trenutka, ko rezervirate 
potovanje, in se konča z začetkom vašega potovanja. Za vse ostale razdelke 
začnejo ugodnosti veljati, ko od doma ali iz službe (karkoli je kasneje) začnete 
potovanje, in prenehajo veljati, ko se vrnete domov ali na delovno mesto 
(karkoli je prej) po zaključku potovanja. 
Nakupi, opravljeni po 01/10/20 ali datumu začetka veljavnosti vaše krite 
kartice (karkoli je kasneje) so kriti z ZAVAROVANJEM NAKUPA, ZAVAROVANJEM 
NAJBOLJŠE CENE, PODALJŠANO GARANCIJO in VRAČILOM DENARJA ZA 
VSTOPNICE ZA DOGODKE.
Podaljšanje obdobja kritja
Obdobje kritja se samodejno podaljša za obdobje zamude, če je vaša vrnitev 
v vašo državo stalnega prebivališča neizogibno preložena zaradi okoliščin, ki 
so izven vašega nadzora in za katere niste vedeli pred odhodom na potovanje.

OBSTOJEČE 
ZDRAVSTVENO 
STANJE

Vsa pretekla ali trenutna zdravstvena stanja, ki so bila vzrok za simptome ali 
za kakršnokoli obliko zdravljenja ali predpisana zdravila, zdravniški pregled, 
zdravniške preiskave ali nadaljnje preglede, ki so bili potrebni ali ste jih prejeli 
v zadnjih dveh letih, preden ste prejeli krito kartico in/ali pred izvedeno 
rezervacijo in/ali začetkom kateregakoli potovanja:
ter
kakršnekoli bolezni srca in ožilja ter težave s krvožilnim sistemom (npr. težave 
s srcem, hipertenzija, krvni strdki, povišan holesterol, kap, anevrizma), ki ste 
jih imeli kadarkoli pred začetkom kritja po tem Seznamu ugodnosti in/ali pred 
katerimkoli potovanjem.

ODHODNO 
POTOVANJE

Potovanje od doma ali iz službe v državi stalnega prebivališča do cilja 
vašega potovanja, vključno z mednarodnimi leti, prekomorskimi potovanji ali 
potovanji z vlakom, ki jih rezervirate, preden zapustite svojo državo stalnega 
prebivališča, ki so neposredno povezani z odhodnim potovanjem.

OZEMELJSKE MEJE

Zajeta so potovanja v vse države, vključno z ZDA, Kanado, Mehiko in Karibskimi 
državami.
OPOZORILO: Kakršnokoli potovanje v državo, na določeno območje ali 
dogodek, za katerega je Ministrstvo za zunanje zadeve ali regulativni organ v 
državi, iz katere/v katero potujete, v celoti odsvetoval potovanje, ni krito.

PAR ALI KOMPLET Predmeti, ki tvorijo komplet ali se običajno uporabljajo skupaj.
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POTOVANJE

Vse počitnice ali potovanja v službene ali zasebne namene po vsem svetu 
znotraj ozemeljskih meja, ki se začnejo in končajo v vaši državi stalnega 
prebivališča med obdobjem kritja. Potovanja z uporabo enosmernih ali 
enosmernih vozovnic z odprtim datumom potovanja niso krita, razen če so bile 
odhodne in dohodne vozovnice kupljene pred začetkom potovanja.
Vsako potovanje zgolj znotraj vaše države stalnega prebivališča je krito samo, 
če potujete vsaj 100 kilometrov od doma ali ste vnaprej rezervirali prevoz ali 
nastanitev.
Do ugodnosti po tem Seznamu ugodnosti ste upravičeni, če svoje potovanje v 
celoti plačate s svojo krito kartico, vsi pologi za potovanje in/ali nastanitev pa 
morajo biti zaračunani v breme vaše krite kartice.
OPOZORILO: Kakršnokoli potovanje v državo, na določeno območje ali 
dogodek, za katerega je Ministrstvo za zunanje zadeve ali regulativni organ v 
državi iz katere/v katero potujete, v celoti odsvetoval potovanje, ni krito.

POTREBNO IZ 
ZDRAVSTVENIH 
RAZLOGOV

Upravičene in bistvene zdravstvene storitve in pripomočki, ki jih naroči 
zdravnik, ki na podlagi skrbne klinične presoje ugotovi, da so potrebni za 
diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, poškodbe, zdravstvenega stanja ali 
simptomov bolezni, in ki izpolnjujejo standarde splošno sprejete medicinske 
prakse.

PRIMER NUJNE 
ZDRAVSTVENE 
POMOČI

Telesna poškodba ali nenadna in nepredvidena bolezen, za katero zbolite 
med potovanjem izven države stalnega prebivališča, in vam uradni zdravnik 
pove, da potrebujete takojšnje zdravljenje ali zdravniško pomoč.

ŠPORT IN 
DEJAVNOSTI

Dejavnosti, navedene pod razdelkom ŠPORT IN DEJAVNOSTI na strani 13.

STAVKA ALI 
PROTEST

Vse oblike protestnega delovanja, ki se izvaja z namenom ustavitve, omejitve 
ali poseganja v proizvodnjo blaga ali zagotavljanje storitev.

TABELA 
UGODNOSTI

Tabela, v kateri so navedeni zneski ugodnosti na strani 1.

TELESNA 
POŠKODBA

Razpoznavna telesna poškodba, ki jo je povzročil nenaden, nasilen, zunanji 
in nepričakovan dogodek. Poškodba, ki je posledica vaše neizogibne 
izpostavljenosti elementom, se šteje za telesno poškodbo.

TERORIZEM

Dejanje, ki vključuje, vendar ni omejeno na uporabo sile ali nasilja in/ali 
grožnje z njim, s strani katerekoli osebe ali skupine oseb, ki bodisi delujejo 
same ali v imenu ali v povezavi s katerokoli organizacijo ali vlado, ki je izvršeno 
iz političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov, vključno z namenom 
vplivati na katerokoli vlado in/ali ustrahovati javnost ali del javnosti.

TESEN POSLOVNI 
SODELAVEC

Katerakoli oseba, katere odsotnost z dela za en ali več polnih dni v istem času, 
ko ste odsotni vi, onemogoča normalno poslovanje tega podjetja..
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VI/
UPRAVIČENEC(-NCI)

Imetnik kartice ter njegov soprog/soproga (iz sklenjene zakonske ali 
partnerske zveze), zunajzakonski partner ali partnerka (kakršenkoli par, 
v zunajzakonski skupnosti oziroma nesklenjeni partnerski zvezi), njegovi 
neporočeni otroci, stari manj kot 25 let, ki so pravno in finančno (odvisno od 
predpisov v državi stalnega prebivališča) odvisni od imetnika kartice, ki vsi 
živijo v državi stalnega prebivališča in skupaj potujejo na potovanju.
Upravičenci so upravičeni do ugodnosti, če potujejo ločeno drug od drugega, 
razen v primeru: ODPOVEDI POTOVANJA in ZAMUJENEGA ODHODA, kjer morajo 
vsi upravičenci potovati skupaj z imetnikom kartice in na enak cilj kot imetnik 
kartice.
Do ugodnosti po tem Seznamu ugodnosti ste upravičeni, če svoje potovanje v 
celoti plačate s svojo krito kartico, vsi pologi za potovanje in/ali nastanitev pa 
morajo biti zaračunani v breme vaše krite kartice.
Do naslednjih ugodnosti ste upravičeni samo, če so bili s krito kartico plačani vsi 
stroški: ZAVAROVANJE NAKUPA, GARANCIJA NAJBOLJŠE CENE in PODALJŠANA 
GARANCIJA – kritje za ustrezne predmete, kupljene s krito kartico in VRAČILO 
DENARJA ZA VSTOPNICE ZA DOGODKE – kritje za vstopnice, kupljene s krito 
kartico.

ZAPLETI MED
NOSEČNOSTJO

Naslednji nepredvideni zapleti med nosečnostjo, ki jih potrdi zdravnik: 
toksemija, nosečnostna hipertenzija, preeklampsija, izvenmaternična 
nosečnost, molarna nosečnost, hiperemeza, predporodna krvavitev, predčasna 
ločitev pravilno ležeče posteljice, predležeča posteljica, poporodna krvavitev, 
retinirana placenta, splav, mrtvorojenost, carski rez, potreben iz zdravstvenih 
razlogov/ prekinitev nosečnosti, potrebna iz zdravstvenih razlogov ter vsako 
prezgodnje rojstvo ali prezgodnji popadki, več kot 8 tednov (ali 16 tednov v 
primeru večplodne nosečnosti) pred pričakovanim datumom poroda.

ZDRAVNIK
Zdravstveni delavec z zakonito pridobljeno licenco, ki je priznan z zakonodajo 
države, kjer se zdravljenje izvaja in ki takšno zdravljenje izvaja v obsegu  svoje 
licence in pridobljene izobrazbe, ki ni v sorodstvu z vami, nobenim vašim 
sopotnikom ali osebo, pri kateri bivate.

ZDRAVSTVENO 
STANJE

Kakršnakoli zdravstvena ali psihična bolezen, stanje ali poškodba, za katero 
trpite vi ali katerikoli bližnji sorodnik, vaš sopotnik ali oseba, pri kateri 
nameravate bivati na svojem potovanju, ali vaš tesen poslovni sodelavec.

SPLOŠNI POGOJI
Za popolno zaščito po tej polici morate izpolnjevati naslednje pogoje. Če teh pogojev ne izpolnjujete,
lahko po svoji presoji zavrnemo obdelavo vašega škodnega zahtevka ali znižamo znesek izplačila.
1.  Do ugodnosti po tem Seznamu ugodnosti ste upravičeni, če potovanje v celoti plačate s svojo krito 

kartico, vsi pologi za potovanje in/ali nastanitev pa morajo biti zaračunani v breme vaše krite 
kartice. 

2.  Najvišja starost za ugodnosti iz naslova ZDRAVSTVENIH STROŠKOV IN STORITEV NUJNE POMOČI in 
ugodnosti, povezane z zdravstvenim stanjem pod razdelkom ODPOVED POTOVANJA je do vključno 
80 let.

3.  Kritje za ugodnosti pod razdelkom ZDRAVSTVENI STROŠKI IN STORITEV NUJNE POMOČI, ter ROP Z 
ODVZEMOM OSEBNIH PREDMETOV je izključeno v državi stalnega prebivališča.

4.  Z vso skrbnostjo morate preprečiti nastanek škodnega dogodka. Ravnati morate tako, kot da 
niste zavarovani, ter sprejeti potrebne ukrepe, da karseda zmanjšate svojo izgubo in z razumnim 
ravnanjem preprečite nadaljnje dogodke ali ponovno pridobite izgubljeno lastnino.

5.  V nujnem primeru ali če ste sprejeti v bolnišnico, nas morate obvestiti takoj, ko je to mogoče 
(kakršnokoli ambulantno zdravljenje, blažje bolezni ali manjše poškodbe (razen zlomov) morate 
plačati vi, nato pa povračilo zahtevate od nas). 
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6. Prosimo vas, da nas obvestite v 28 dneh po tem, ko ste ugotovili, da morate vložiti škodni zahtevek,
ter nam izpolnjeni obrazec za škodni zahtevek in katerekoli druge informacije predložite takoj, ko je
to mogoče.

7. O vseh dogodkih morate obvestiti lokalno policijo v državi, kjer se je dogodek pripetil, da od nje
prejmete poročilo o kaznivem dejanju ali izgubljeni lastnini, na katerem je navedena številka
dogodka.

8. Svojega premoženja ne smete opustiti z namenom, da bi zanj skrbeli mi, ter prav tako ne smete
zadržati poškodovanih predmetov, ker si jih bomo morda morali ogledati.

9. Na lastne stroške nam morate zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, ki jo od vas zahtevamo in je
navedena na strani 31. Za utemeljitev vašega škodnega zahtevka lahko poleg navedene zahtevamo
še dodatno dokumentacijo. Če nam slednje ne zagotovite, lahko zavrnemo vaš škodni zahtevek.

10. Na lastne stroške nam morate vi ali vaš zakoniti zastopnik poslati vse informacije, dokaze,
zdravniška potrdila, originalne račune, račune, poročila in ostalo dokumentacijo, ki bo morda
potrebna, vključno s podatki o drugih zavarovalnih policah, ki bi lahko zagotavljale kritje škodnega
zahtevka. Zavrnemo lahko povračilo katerihkoli stroškov, za katere nam niste predložili računov.
Hranite kopije vseh dokumentov, ki ste nam jih poslali.

11. Brez našega dovoljenja ne smete priznati, zanikati, poravnati, zavrniti, se pogajati ali kakorkoli
dogovarjati glede kateregakoli škodnega zahtevka.

12. V primeru škodnega zahtevka in če to zahtevamo, se morate strinjati, da vas pregleda zdravnik po
naši izbiri na naše stroške tolikokrat, kot je smiselno potrebno pred izplačilom škodnega zahtevka.
V primeru vaše smrti lahko zahtevamo in plačamo tudi obdukcijo.

13. Če vam zagotovimo prevoz ali poravnamo vaš škodni zahtevek in vam zato ostanejo nerabljene
vozovnice, nam jih morate predložiti. Če tega ne storite, bomo vrednost teh vozovnic odšteli od
zneska izplačila.

14. Pravico imamo, da lahko v vašem imenu, toda na naše stroške:
 -  prevzamemo poravnavo kateregakoli škodnega zahtevka;
 - sprožimo sodni postopek v vašem imenu, da prejmemo odškodnino od tretjih oseb v svojo korist 
ali da od tretjih oseb pridobimo povračilo za opravljena plačila;

 -  na kakršenkoli način ukrepamo, da povrnemo izgubljeno lastnino ali lastnino, za katero menimo, 
da je izgubljena.

15. Če vi ali kdorkoli, ki kakorkoli deluje v vašem imenu, poskusi pridobiti finančna sredstva, 
informacije ali druga sredstva z goljufijo ali na kakršenkoli drug nezakonit način, vključno z 
zavajanjem ali zamolčanjem dejstev, da bi napačno prikazal resnično situacijo, postane ta polica 
nična. O tem lahko obvestimo policijo, vi pa nam morate vrniti kakršenkoli znesek, ki ste ga na 
podlagi te police že prejeli.

16. Če smo vam plačali kakršenkoli strošek, ki ni krit, nam morate znesek vrniti v enem mesecu po 
naši zahtevi za vračilo.

17. Po najboljših močeh si bomo prizadevali za uveljavitev vseh storitev v vseh  okoliščinah, kot je 
navedeno v polici. Odmaknjene geografske lokacije ali nepredvidljivi negativni lokalni pogoji lahko 
preprečijo zagotavljanje običajne kakovosti storitve.

18. Za vse stroške velja, da jih morate najprej zahtevati od svoje zasebne zdravstvene zavarovalnice, 
državnega izvajalca zdravstvenih storitev in drugih zavarovateljev potovanj.

19. Če ste lastnik več kartic N Banke d.d., vam bomo izplačali zgolj najvišji enotni limit kartic. 
Vrednosti ugodnosti se ne seštevajo.

SPLOŠNE IZKLJUČITVE
Te izključitve veljajo za vso polico. Škodnih zahtevkov, ki neposredno ali posredno izhajajo iz spodaj 
navedenega, ne bomo izplačali:
1. Katerakoli obstoječa zdravstvena stanja.
2. Pri vseh razdelkih: vsak škodni zahtevek, ki izhaja iz razloga, ki ni naveden pod razdelkom OBSEG

KRITJA.
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3.  Škodni zahtevki, v zvezi s katerimi na lastne stroške niste predložili potrebne dokumentacije, ki jo 
od vas zahtevamo in je navedena na strani 31. Za utemeljitev vašega škodnega zahtevka lahko 
poleg navedene zahtevamo še dodatno dokumentacijo.

4.  Vaše izvajanje ali udejstvovanje v dejavnosti: fizičnega dela, letenja, razen kot potnik, ki je plačal 
let v licenciranem potniškem letalu, uporabe motornega dvo- ali trokolesnika, razen če imate 
ustrezno in veljavno vozniško dovoljenje, ki vam dovoljuje uporabo takšnih vozil v vaši državi 
stalnega prebivališča in destinaciji vašega potovanja ter nosite varnostno čelado (glejte ŠPORT IN 
DEJAVNOSTI na strani 13), poklicnega zagotavljanja zabave, profesionalnega športa, tekmovanja v 
hitrosti (razen peš), motornih relijev in tekmovanj z motorji, vožnje po dirkalni stezi ali kakršnihkoli 
preizkušenj v hitrosti ali vzdržljivosti.

5.  ŠPORT IN DEJAVNOSTI so kriti samo takrat, ko se izvajajo na priložnostni, netekmovalni in 
neprofesionalni ravni. Škodni zahtevki, ki izhajajo iz katerihkoli dejavnosti, ki niso navedene, ne 
bodo kriti, tudi če so dejavnosti potekale v okviru organizirane ekskurzije ali dogodka.

6.  Katerikoli škodni zahtevek, ki izhaja iz vašega poskusa samomora ali samomora, namernega 
poškodovanja samega sebe, uživanja kateregakoli zdravila, ki vam ga ni predpisal zdravnik, 
odvisnosti, zlorabe ali delovanja pod vplivom drog ali alkohola.

7.  Izpostavljanje nepotrebni nevarnosti (razen pri poskusu reševanja človeškega življenja). 
8.  Katerikoli škodni zahtevek iz vaše udeležbe v pretepu, razen v primeru samoobrambe.
9.  Potovanje v nasprotju z zahtevami glede zdravja, ki jih določi prevoznik, njegov zastopnik ali 

katerikoli drug ponudnik javnega prevoza.
10. Vaša nezakonita dejanja ali katerikoli kazenski postopek zoper vas ali katerakoli izguba ali škoda, ki 

ste jo namerno zakrivili ali povzročili vi.
11. Katerakoli druga izguba, škoda ali dodatni stroški, ki izhajajo iz dogodka, za katerega ste vložili 

škodni zahtevek. Primeri takšne izgube, škode ali dodatnih stroškov so stroški, nastali s pripravo 
škodnega zahtevka, izpad zaslužka, izguba ali stroški, nastali zaradi prekinitve vašega poslovanja, 
neprijetnosti, stiska, izguba užitka.

12. Operativne naloge pripadnikov oboroženih sil, policije, gasilcev, reševalnih služb ali zaposlenih v 
vladnem oddelku, razen škodnih zahtevkov, ki izhajajo iz odpovedi odobrenega dopusta zaradi 
operativnih razlogov, kot je predvideno z razdelkom ODPOVED POTOVANJA.

13. Katerikoli škodni zahtevek, za katerega ste upravičeni do nadomestila po kateremkoli drugem 
zavarovanju, vključno z vsemi zneski, ki jih je mogoče izterjati iz kateregakoli drugega vira, razen 
v zvezi s presežkom zneska, kritega s takšnim drugim zavarovanjem, ali katerikoli znesek, ki je 
izterljiv iz kateregakoli drugega vira, če teh ugodnosti ne bi bilo.

14. Vaše potovanje v državo, na določeno območje ali dogodek, za katerega je Ministrstvo za zunanje 
zadeve ali regulativni organ v državi, iz katere/v katero potujete, v celoti odsvetoval potovanje.

15. Plezanje, skakanje ali prehajanje iz enega balkona na drugega, ne glede na višino balkona.
16. Vsi stroški, ki bi jih morali plačati ali bi se pričakovalo, da jih plačate vi, če se dogodek, ki je privedel 

do škodnega zahtevka, ne bi zgodil.
17. Vse okoliščine, za katere ste vedeli pred aktivacijo krite kartice ali v času rezervacije potovanja, za 

katere je mogoče razumno pričakovati, da bodo vodile do nastanka škodnega dogodka po tej polici.
18. Stroški telefonskih klicev ali telefaksov ter uporabe interneta, razen če so dokumentirani kot stroški 

za stik z nami.
19. Zdravstveno stanje, ki ga ne zdravite ali za katerega ne jemljete predpisanih zdravil, kot vam je 

priporočil ali naročil zdravnik.
20. Vojna, invazija, dejanje tujega sovražnika, sovražnosti ali vojne operacije (z vojno napovedjo 

ali brez nje), državljanska vojna, upor, terorizem, revolucija, vstaja, javni nemiri, ki so podobni 
ali predstavljajo vstajo, vojaški ali nasilni prevzem oblasti; ta izjema ne velja za izgube, krite z 
razdelkom ZDRAVSTVENI STROŠKI IN STORITEV NUJNE POMOČI, razen če takšne izgube povzroči 
napad z jedrskim, kemičnim ali biološkim orožjem ali so težave že obstajale na začetku potovanja.



12

21. Ionizirajoče sevanje ali onesnaženje zaradi radioaktivnosti, ki izvira iz katerega koli jedrskega 
goriva, jedrskih odpadkov ali izgorevanja jedrskega goriva, radioaktivnih, strupenih, eksplozivnih ali 
drugih nevarnih lastnosti katerega koli jedrskega obrata ali njihovih jedrskih sestavnih delov.

22. Izguba, uničenje ali škoda, ki nastane neposredno zaradi udarnih valov, ki jih povzročajo zrakoplovi 
in druga zračna plovila pri potovanju z zvočno ali nadzvočno hitrostjo.

23. Vsi škodni zahtevki v državi stalnega prebivališča pod razdelkom ZDRAVSTVENI STROŠKI IN 
STORITEV NUJNE POMOČI in ROP Z ODVZEMOM OSEBNIH PREDMETOV.
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ŠPORT IN DEJAVNOSTI

V skladu z razdelkom ZDRAVSTVENI STROŠKI IN STORITEV NUJNE POMOČI ste kriti za naslednje vrste 
ŠPORTA IN DEJAVNOSTI.
Šport in dejavnosti so izključene, če je vaša udeležba v njih edini ali glavni razlog za vaše potovanje.

 

† Potapljanje – krito je zgolj potapljanje do globine, za katero ste opravili ustrezen tečaj potapljanja.   
Za potop morate imeti ustrezno potrdilo o končanem tečaju potapljanja, se potapljati pod vodstvom 
akreditiranega potapljaškega vodnika ali inštruktorja in upoštevati vse potapljaške smernice ali smernice 
organizacije, pri kateri ste opravili tečaj potapljanja.

Opozorilo: Kritje ne velja, če ste udeleženi v kakršnemkoli tečaju ali usposabljanju.

•  Badminton
• Baseball
• Cestno kolesarjenje
• Deskanje na snegu (na 

smučišču ali izven smučišča z 
vodnikom)

• Drsanje (na uradnih 
drsališčih)

• Golf
• Gorsko kolesarjenje po 

asfaltu
• Hokej
• Jadranje (izven 20 navtičnih 

milj od obale)
• Jadranje (znotraj 20 navtičnih 

milj od obale)
• Jahanje kamel
• Jahanje konjev
• Jahanje slonov
• Jahtanje (izven 20 navtičnih 

milj od obale)
• Jahtanje (znotraj 20 navtičnih 

milj od obale)
• Kajtanje
• Kegljanje
• Košarka
• Kriket

• Krpljanje
• Letenje z balonom na vroč 

zrak
• Namizni tenis
• Netball
• Nogomet
• Odbojka
• Orientacijski pohodi
• Paintball
• Potapljanje – brez 

usposabljanja, nad 18 metri
•  Potapljanje – z 

usposabljanjem, do dosežene 
stopnje in do največ 50 
metrov † (glejte opombo 
spodaj)

• Racquetball
• Ribarjenje
• Rolanje
•  Rounders
• Sabljanje
• Sankanje
• Skakanje na trampolinu
• Skvoš
• Smučanje na eni smučki
• Smučanje (na smučišču ali 

izven smučišča z vodnikom)

•  Smučanje na vodi
• Smučanje po ledenikih
• Snowblading
• Spust po vrvi (abzajlanje) 

Lokostrelstvo
• Streljanje glinastih golobov
• Surfanje
• Tek
• Tek na smučeh
• Tek po brezpotjih
• Tenis
• Treking (do 4000 metrov brez 

uporabe plezalne opreme)
• Treking s konji
• Treking s poniji
• Turno smučanje
• Vaterpolo
• Vojne igre
• Vožnja s kanujem (do razreda 

3)
• Vožnja z gokarti
•  Vožnja z motornimi sanmi
• Vožnja z vodnim skuterjem
•  Wind Surfing
•  Zorbanje
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PODROČJA UGODNOSTI

GARANCIJA NAJBOLJŠE CENE
OPREDELITVE, KI SE UPORABLJAJO ZA TO PODROČJE
DATUM ŠKODNEGA 
ZAHTEVKA

Datum, na katerega najdete identičen predmet na prodaj v trgovini v državi 
stalnega prebivališča. 

TRGOVINA
Prostor, kamor lahko fizično vstopite in kupite izdelke v državi stalnega 
prebivališča. To ne vključuje spletnih strani, družb za naročila po pošti, 
kakršnihkoli oblik dražb ali borznih trgovcev.

USTREZEN
PREDMET

Predmet, označen z imenom ali blagovno znamko prodajalca ali proizvajalca, z 
minimalno nakupno ceno 50 EUR, ki ste ga kupili vi izključno za osebno rabo 
(vključno z darili) in je bil v celoti plačan z vašo krito kartico z eno transakcijo 
v trgovini ter ni naveden kot predmet, ki ga kritje ne zajema. 

VI Imetnik kartice.

OBSEG KRITJA
Plačali vam bomo razliko med originalno ceno, plačano za ustrezen predmet, in znižano prodajno ceno 
za identičen ustrezen predmet (leto proizvodnje, znamka, model in identični dodatki), ki ste ga našli v 
katerikoli trgovini, če ste znižanje odkrili v 30 dneh po nakupu in je enako ali višje od 50 EUR.
Naše izplačilo za posamezen ustrezen predmet ne more  presegati najvišjega zneska, ki je naveden 
v tabeli ugodnosti po posameznem primeru, ali najvišjega zneska, ki je naveden v tabeli ugodnosti v 
kateremkoli obdobju 365 dni.

POMEMBNI POGOJI
1.  Število nakupov ni omejeno.
2.  Originalna maloprodajna cena predmeta mora biti vsaj 50 EUR.
3.  Predmet mora biti plačan v celoti z vašo krito kartico.
4.  Ustrezen predmet mora biti kupljen v trgovini, ki se fizično nahaja v državi stalnega prebivališča, 

razen v brezcarinskih trgovinah, in ne sme biti naveden kot predmet, ki ga kritje ne zajema.
5.  Kriti so samo predmeti za osebno rabo.
6.  Garancija najboljše cene zagotavlja kritje samo za tiste zahtevke, ki niso kriti z drugimi veljavnimi 

garancijami nizke cene, zavarovalnimi ali odškodninskimi policami, glede na navedene omejitve 
odgovornosti.

V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Ustrezni predmeti, ki so kupljeni ali predmeti z znižano prodajno ceno, ki so najdeni izven države 

stalnega prebivališča.
2.  Dogodki, ki jih ni mogoče dokazati z obstoječo dokumentacijo.
3.  Predmeti na prodaj v trgovini, ki sodi v isto verigo, vendar je na drugi lokaciji in prodaja 

maloprodajne izdelke po nižjih cenah.
4.  Predmeti, ki so bili kupljeni kot rabljeni, spremenjeni ali kupljeni na goljufiv ali nezakonit način.
5.  Storitve ali predmet v nematerialni obliki.
6.  Gotovina, potovalni čeki, vstopnice, dokumenti, valute, tržni instrumenti, delnice vseh vrst, 

plemenite kovine, srebro in zlato.
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7.  Umetnine, starine, krzno, redki kovanci, znamke, edinstveni predmeti in zbirateljski predmeti.
8.  Nakit, plemenite kovine in dragi kamni.
9.  Predmeti po naročilu ali predmeti iz kataloške prodaje.
 

10. Živali, žive rastline ali katera koli druga živa bitja.
11. Potrošni material ali pokvarljivo blago, gorivo.
12. Stalne instalacije, kot so odpirala za garažna vrata in alarmi.
13. Osebni računalniki, računalniki, prenosni računalniki, tablice, e-bralniki, mobilni telefoni (ali 

katerakoli prenosna komunikacijska naprava) in nadomestni deli ali dodatki za kateregakoli od njih.
14. Posnetki različnih oblik (zvočni, fotografski, video, digitalni) in računalniška programska oprema.
15. Vsa motorna vozila, kolesa, vodna plovila, počitniške prikolice, avtodomi, vozila na zračni blazini, 

zrakoplovi in deli ali dodatki za kateregakoli od teh predmetov ter potrošni material, ki je potreben 
za njihovo uporabo in vzdrževanje.

16. Predmeti, namenjeni za poslovne, profesionalne ali komercialne namene.
17. Oblačila.
18. Počitnice ali ekskurzije.
19. Zemljišča, poslovni prostori, stavbe ali stanovanja.
20. Predmeti z dražb, vključno s spletnimi in televizijskimi dražbami.
21. Predmeti, ki so na voljo samo na spletnem mestu in v trgovini niso na voljo po enaki ceni.
22. Predmeti, kupljeni na razprodaji zaradi prenehanja poslovanja, ob koncu sezone ali kjer je mogoče 

samo plačilo z gotovino.
23. Predmeti, izdelani po meri ali po naročilu.
24. Medicinske, zdravstvene, optične ali zobozdravstvene naprave ali oprema, ali farmacevtski izdelki.
25. Davki, stroški dostave, pošiljanja, rokovanja ali drugi stroški obdelave.
26. Stroški zdravljenja.
27. Predmeti z nepravilno ceno, napakami ali izpusti.
28. Predmeti iz brezcarinskih območij ali območij z nižjimi ali brez davkov.
29. Vsi nakupi zaposlenih, direktorjev ali lastnika (in njihovih zakonskih partnerjev) trgovine, kjer je bil 

ustrezen predmet kupljen ali trgovine, kjer je bila ugotovljena razlika v ceni.

ODBITNA FRANŠIZA PRI NAJEMU AVTOMOBILA
OPREDELITVE, KI SE UPORABLJAJO ZA TO PODROČJE

DRAGOCENOSTI

Nakit, ure, izdelki, ki so izdelani iz plemenitih kovin ali pol/dragih kamnov 
ali jih vsebujejo, krzno, daljnogledi, teleskopi, računalniške igre, kakršnakoli 
fotografska, avdio, video, računalniška, televizijska, telefaks in telefonska 
oprema (vključno z mobilnimi telefoni), elektronske igre, televizijski sprejemniki 
in zgoščenke.

INCIDENT
nepričakovan dogodek, ki zaradi požara, vandalizma, nesreče ali kraje privede 
do škode na najetem vozilu, kar se zgodi v času obdobja najema avtomobila 
in za kar ste na podlagi najemne pogodbe odgovorni vi.

JAVNA CESTA Glavna cesta ali prometnica, kot je ulica, bulvar ipd., na voljo javnosti za 
potovanja ali prevoz.

LASTEN DENAR
Gotovina, predplačniške kartice, čeki, poštna ali druga denarna nakazila, 
trenutno veljavne znamke, potovalni čeki, kuponi ali boni z denarno vrednostjo, 
vstopnice in vozovnice.

NAJETO VOZILO Vozilo, ki je v lasti pooblaščene družbe za izposojo vozil, ki ste ga najeli v
skladu s pogoji vaše najemne pogodbe in v celoti plačali s svojo krito kartico.
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OBDOBJE KRITJA
Kritje velja za obdobje najema avtomobila, ki se začne takrat, ko prevzamete 
najeto vozilo in konča ob njegovi vrnitvi družbi za izposojo vozil, kar lahko traja 
največ 31 dni.

OBDOBJE NAJEMA 
AVTOMOBILA

Čas, za katerega ste najeli najeto vozilo, kot je navedeno na vaši najemni 
pogodbi. 

ODBITNA FRANŠIZA znesek, ki ga morate plačati za katerikoli incident, ki ni krit s klavzulo o kasko 
zavarovanju (CDW) v vaši najemni pogodbi.

OSEBNI PREDMETI
Vsi vaši kovčki, potovalke in podobno (vključno z njihovo vsebino) ter predmeti, 
ki jih nosite ali prevažate (vključno z vašimi dragocenostmi in potnim listom) 
v najetem vozilu.

PAR ALI KOMPLET Vrsta osebnih predmetov, ki sodijo skupaj ali jih je mogoče skupaj uporabljati.
VI Posameznik, naveden na najemni pogodbi, ki sme voziti najeto vozilo.

IZKLJUČITVE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA
Naslednje izključitve veljajo za ta celotni razdelek. Ne bomo krili nobenih škodnih zahtevkov, ki izhajajo 
iz naslednjega:
1.  Kakršnekoli spremembe menjalnih tečajev.
2.  Kakršnokoli škodo, ki je krita z vašo pogodbo za najem vozila.
3.  Karkoli, kar izhaja iz nepravilne uporabe najetega vozila.
4.  Neupoštevanje kateregakoli zakona ali enakovrednega predpisa v zvezi z najetim vozilom, za 

katerega je bila sklenjena najemna pogodba.
5.  Katerikoli incident, če z najetim vozilom ne vozite po javni cesti.
6.  Najeta vozila, ki niso navedena v najemni pogodbi za najeto vozilo.
7.  Katerokoli okvaro ali škodo, ki je že obstajala ob začetku veljavnosti vaše najemne pogodbe.
8.  Ne bomo zagotovili kritja, izplačali kakršnegakoli škodnega zahtevka ali zagotovili kakršnekoli 

ugodnosti, če bi se s tem izpostavili kakršnimkoli sankcijam, prepovedim ali omejitvam v skladu 
z resolucijami Združenih narodov ali trgovinskim oziroma gospodarskim sankcijam, zakonom ali 
predpisom Evropske unije, Združenega kraljestva ali Združenih držav Amerike.

POGOJI, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA
Naslednji pogoji veljajo za ta celotni razdelek. Natančno jih preberite, saj vam lahko škodni zahtevek 
izplačamo samo, če jih izpolnjujete:
1.  Z razumnimi ukrepi morate zaščititi najeto vozilo in vašo lastnino pred nesrečami, poškodbami, 

izgubo ali škodo ter ravnati tako, kot da niste zavarovani, da čim bolj zmanjšate vsak morebitni 
škodni zahtevek.

2.  Imate veljavno najemno pogodbo.
3.  Soglašate, da ne bomo podaljšali obdobja kritja dlje, kot traja originalna najemna pogodba.
4.  Škodni zahtevek nam morate prijaviti v 6 mesecih po incidentu.
5.  Soglašate, da ne smete spreminjati pogojev police in da vas bomo v primeru sprememb z naše 

strani o tem pisno obvestili.

KRITJE ODBITNE FRANŠIZE
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OBSEG KRITJA
Če je vaše najeto vozilo udeleženo v incident, vam bomo povrnili stroške odbitne franšize do zneska 
v višini 3.000 EUR, vključno z vsemi pristojbinami in davki, za katerikoli posamezen incident/med 
katerimkoli obdobjem kritja za zneske, ki niso kriti s kasko zavarovanjem iz najemne pogodbe za vaše 
najeto vozilo, vendar ob upoštevanju naslednjega:
a.  Do 600 EUR za škodo na strehi najetega vozila;
b.  Do 800 EUR za škodo na vetrobranskem steklu, oknih ali steklu v pomični strehi najetega vozila;
c.  Do 500 EUR za škodo na podvozju najetega vozila;
d.  Do 100 EUR za škodo na vsaki pnevmatiki najetega vozila, ki jo je treba zamenjati, ali do 50 EUR 

za vsako pnevmatiko, ki jo je mogoče popraviti.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Škodni zahtevek, v zvezi s katerim niste upoštevali pogojev vaše najemne pogodbe;
2.  Škoda v notranjosti najetega vozila;
3.  Mehanska okvara najetega vozila;
4.  Splošna obraba;
5.  Deli, ki so bili okvarjeni v času sklenitve najemne pogodbe;
6.  Vožnja zunaj javne ceste;
7.  Komercialna uporaba vozila.
Preberite si razdelke IZKLJUČITVE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA in POGOJI, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU AVTOMOBILA 
zgoraj, ter razdelka SPLOŠNE IZKLJUČITVE in SPLOŠNI POGOJI.

ADMINISTRATIVNI STROŠKI
OBSEG KRITJA
Kriti so administrativni stroški do višine 100 EUR, ki jih družba za izposojo vozil zaračuna za obdelavo 
stroškov škode, ki ste jo povzročili.

KRITJE NE ZAJEMA
1. Vsi administrativni stroški, ki niso povezani z vašim utemeljevanjem škodnega zahtevka.
Preberite si razdelke IZKLJUČITVE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA in POGOJE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU AVTOMOBILA 
zgoraj, ter razdelka SPLOŠNE IZKLJUČITVE in SPLOŠNI POGOJI.

OSEBNI PREDMETI
OBSEG KRITJA
Do skupno 300 EUR, vključno z vsemi pristojbinami in davki, za vaše osebne predmete, ki se poškodujejo 
zaradi poskusa kraje ali so ukradeni iz zaklenjenega prtljažnika, pokritega prostora za prtljago ali predala 
najetega vozila med vašim obdobjem najema avtomobila. Najvišji znesek, ki ga bomo izplačali za en 
predmet, par ali komplet je 150 EUR.
Opomba: Po svoji presoji in ob upoštevanju vaših okoliščin se lahko odločimo za:
a.  plačilo stroškov popravila vaših predmetov,
b.  menjavo vaših predmetov z enakovrednimi predmeti ali
c.  plačilo stroškov menjave vaših predmetov.

KRITJE NE ZAJEMA
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Skupni znesek kritja ne presega 40 EUR za:
1.  Tobak, alkohol, dišave in parfume.
2.  Zlom ali škodo na krhkih izdelkih, avdio, video, računalniški, televizijski, telefaks in telefonski 

opremi. 
3.  Izgubo ali škodo zaradi podnebnih razmer, obrabo, izgubo vrednosti.
4.  Zahtevek za več kot en mobilni telefon na zavarovano osebo.
5.  Izgubo, krajo ali škodo na naslednjih predmetih:

 -  elektronske igrice ali DVD-ji,
 -  blago, ki se pokvari, steklenice ali škatle, in vsaka škoda, ki jo povzročijo ti izdelki ali njihova 
vsebina,

 -  kontaktne leče ali leče za roženico, razen v primeru požara ali kraje,
 -  obveznice, delniške listine, garancije ali kakršnikoli dokumenti.
 -  osebni predmeti, razen če jih imate na sebi ali so skriti v zaklenjenem prtljažniku ali pokritem 
prostoru za prtljago ali predalu najetega vozila.

 -  Lasten denar

Preberite si razdelke IZKLJUČITVE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA in POGOJE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU AVTOMOBILA 
zgoraj, ter razdelka SPLOŠNE IZKLJUČITVE in SPLOŠNI POGOJI.

KRITJE ZA KLJUČ NAJETEGA VOZILA
OBSEG KRITJA
Skupno vam bomo plačali do 300 EUR, vključno s pristojbinami in davki, kot nadomestilo za ključe 
najetega vozila, če slednje izgubite, so ukradeni ali poškodovani med obdobjem najema avtomobila. Po 
potrebi to vključuje tudi stroške zamenjave ključavnic ali vdora ključavničarja v najeto vozilo; v takšnem 
primeru morate nemudoma obvestiti družbo za izposojo vozil in upoštevati njihova navodila.

KRITJE NE ZAJEMA
Preberite si razdelke IZKLJUČITVE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA in POGOJE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU AVTOMOBILA 
zgoraj, ter razdelka SPLOŠNE IZKLJUČITVE in SPLOŠNI POGOJI.

DODATNE ZAHTEVE ZA ŠKODNE ZAHTEVKE ZA OSEBNE PREDMETE IN
KLJUČE NAJETEGA VOZILA.
1.  Krajo, škodo ali izgubo morate prijaviti policiji v 24 urah po odkritju in pridobiti pisno policijsko 

poročilo.
2.  Če je primerno, o kraji, škodi ali izgubi obvestite tudi upravnika svojega hotela/stanovanja in ga 

zaprosite za pisno poročilo.
3.  Poškodovane predmete shranite, saj jih bomo morda želeli pregledati. Če vam izplačamo 

nadomestilo ali zamenjamo predmet z drugim, preide prvotni predmet v našo last.
4.  Pridobite oceno stroškov popravil za vse poškodovane predmete.
Če imate vprašanja, nam pošljite elektronsko sporočilo na mailto:hireclaimseac@axa-assistance.co.uk

UPORABA NAPAČNEGA GORIVA
OBSEG KRITJA
a.  Praznjenje in izpiranje rezervoarja za gorivo na lokaciji z uporabo specializiranega vozila za pomoč 
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na cesti ali
b.  prevoz najetega vozila, voznika in največ šest potnikov do najbližjega mehanika, da izprazni in 

izpere rezervoar za gorivo.
c.  Polnitev rezervoarja za gorivo z 10 litri ustreznega goriva.
d.  Škodni zahtevek lahko uveljavljate samo enkrat v obdobju kritja.
e.  Povračilo stroškov, vključno s pristojbinami in davki, do največ 300 EUR na zahtevek.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Stroške, ki presegajo 300 EUR na zahtevek, krijete sami;
2.  Gorivo, razen 10 litrov ustreznega goriva, s katerim se napolni rezervoar za gorivo po praznjenju in 

izpiranju kontaminiranega goriva.
3.  Vsak škodni zahtevek v zvezi z vstopom tuje snovi v sistem za gorivo, razen dizelskega goriva ali 

nafte;
4.  Mehanska škoda ali škoda na sestavnih delih najetega vozila, ne glede na to, ali je nastala 

kot posledica uporabe napačnega goriva, ali stroški najema drugega najetega vozila v primeru 
mehanske škode ali škode na sestavnih delih.

5.  Katerakoli okvara, ki NI neposredna posledica napačne uporabe goriva ali okvara, ki je obstajala 
pred incidentom uporabe napačnega goriva.

6.  Katerakoli druga vozila, razen najetega vozila.
Preberite si razdelke IZKLJUČITVE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA in POGOJE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU AVTOMOBILA 
zgoraj, ter razdelka SPLOŠNE IZKLJUČITVE in SPLOŠNI POGOJI.

OKVARA NA CESTI IN VLEČNA SLUŽBA
OBSEG KRITJA
a.  Če se najeto vozilo po incidentu okvari, zaradi česar ne morete začeti, nadaljevati ali dokončati 

svojega potovanja, ker najeto vozilo ni varno za vožnjo ali ni vozno, morate nemudoma stopiti v stik 
z družbo za izposojo vozil in upoštevati njihova navodila.

b.  Če morate urediti ali plačati vleko najetega vozila, vam bomo povrnili nastale stroške, vključno 
s pristojbinami, do omejitve police (300 EUR) za prihod vlečne službe, vzpostavitev mobilnosti 
najetega vozila in po potrebi prevoz najetega vozila na izbrani cilj.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Stroški, za katere ne predložite računa in dokazila o plačilu.
2.  Stroški popravila.
3.  Urejanje vleke najetega vozila.
Preberite si razdelke IZKLJUČITVE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU 
AVTOMOBILA in POGOJE, KI VELJAJO ZA VSA PODROČJA ODBITNE FRANŠIZE PRI NAJEMU AVTOMOBILA 
zgoraj, ter razdelka SPLOŠNE IZKLJUČITVE in SPLOŠNI POGOJI.

PODALJŠANA GARANCIJA
OPREDELITVE, KI SE UPORABLJAJO ZA TO PODROČJE

BELA TEHNIKA
Električni gospodinjski aparati, vključno s pralnimi, sušilnimi in pomivalnimi 
stroji, štedilniki, pečicami, hladilniki, sesalniki, likalniki, opekači ter električnimi 
zobnimi ščetkami.
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MEHANSKA 
OKVARA

Notranja okvara ustreznega predmeta, ki bi bila sicer krita v skladu s pogoji 
originalne garancije proizvajalca in je nastala izključno zaradi napake v 
materialu ali izdelavi ter zaradi nje ustreznega predmeta ni mogoče uporabljati  
za namen, za katerega je bil izdelan.

OBDOBJE
PODALJŠANE 
GARANCIJE

Obdobje, ki se začne na dan, ko originalna garancija proizvajalca poteče (ne 
sme biti manj kot 24 mesecev) in se konča 12 mesecev za tem.

USTREZEN
PREDMET

Predmet, ki sodi v zabavno elektroniko ali belo tehniko, ki ste ga izključno   
za osebno rabo kupili novega in je bil v celoti (100 %) plačan z vašo krito 
kartico. Nakup je bil opravljen v trgovini v državi stalnega prebivališča 
(razen v brezcarinskem območju) ali prek spletnega mesta, če je družba, ki ga 
prodaja, registrirana v državi stalnega prebivališča, predmet pa je namenjen 
osebni rabi v državi stalnega prebivališča ter ni naveden kot predmet, ki ga 
kritje ne zajema. Proizvajalec mora v zvezi z ustreznim predmetom zagotoviti 
originalno garancijo, ki vsaj 24 mesecev velja v državi nakupa.

ZABAVNA 
ELEKTRONIKA

Avdio in video oprema, vključno s televizorji (LCD in plazma), projektorji za 
hišni kino, sistemi HiFi, fotoaparati, kamerami ter sistemi GPS.

OBSEG KRITJA
Kriti so stroški popravila ustreznega predmeta po mehanski okvari med obdobjem podaljšane garancije 
Stroški popravila bodo plačani do originalne nakupne cene, plačane za ustrezen predmet, do najvišjega 
zneska, prikazanega v tabeli ugodnosti. Če stroški popravila presežejo originalno nakupno ceno, bomo 
ustrezni predmet nadomestili z enakovrednim modelom podobnih specifikacij v vrednosti do originalne 
nakupne cene in do najvišjega zneska, prikazanega v tabeli ugodnosti. Če ni na voljo noben enakovreden 
model podobnih specifikacij, vam bomo nakazali znesek, ki je enak originalni nakupni ceni, do najvišjega 
zneska, prikazanega v tabeli ugodnosti. Največji možni znesek, plačan na obdobje 365 dni, je naveden 
v tabeli ugodnosti.
Če je ustrezen predmet del para ali kompleta, se kritje podaljša samo za ustrezen predmet, ki je utrpel 
mehansko okvaro, in ne za preostali del para ali kompleta.
V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

V PRIMERU ŠKODNEGA ZAHTEVKA
Če se okvari ustrezen predmet, nas pokličite ter pri tem navedite svoje ime, številko krite kartice, 
znamko in model ustreznega predmeta ter datum okvare. Potrdili bomo, ali je ustrezen predmet krit 
in vas preusmerili k pooblaščenemu servisnemu centru. Poslali vam bomo obrazec za škodni zahtevek. 
Prosimo vas, da shranite račun za popravilo, ki ste ga prejeli v servisnem centru, na katerem je naveden 
opis mehanske okvare in cena popravila. Obrazce za škodni zahtevek in vso dokumentacijo nam morate 
poslati v 90 dneh po datumu popravila. Vsa plačila, ki jih izvedemo, bodo nakazana vam.

POMEMBNI POGOJI
1.  Shraniti morate potrdilo o nakupu, iz katerega je razvidno, da je bila transakcija v celoti plačana s 

krito kartico, ter originalno kartico garancije proizvajalca.
2.  PODALJŠANA GARANCIJA krije le stroške popravila mehanske okvare, če se izdelek okvari po 

poteku originalne garancije proizvajalca.
3.  Za popravilo ustreznega predmeta morate uporabiti servisni center, ki je pooblaščen z naše strani.
4.  Lahko imenujemo strokovnjaka ali preiskovalca, da preveri okoliščine škodnega zahtevka in znesek, 

ki vam ga moramo izplačati.
5.  Če ustrezen predmet zamenjamo z drugim, postane ustrezen predmet naša last, nadomestni 

izdelek pa ni upravičen do kritja po teh ugodnostih.

KRITJE NE ZAJEMA
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1.  Neelektrični predmeti.
2.  Vsa motorna vozila, kolesa, vodna plovila, počitniške prikolice, avtodomi, vozila na zračni blazini, 

zrakoplovi in deli ali dodatki za kateregakoli od teh predmetov ter potrošni material, ki je potreben 
za njihovo uporabo in vzdrževanje.

3.  Mobilni telefoni, električna vrtnarska orodja, komunikacijski in računalniški predmeti (kot so 
namizni, osebni in prenosni računalniki, zasloni, fotokopirni stroji, telefaks naprave, optični bralniki, 
igralne konzole, modemi, notesniki, tablični računalniki), programska oprema in drugi računalniški 
dodatki, ki jih ni v celoti zmontiral proizvajalec.

4.  Kotli ali peči.
5.  Originalno blago na prodaj prek nepooblaščenih kanalov, ki so neposredna konkurenca 

pooblaščenim distributerjem.
6.  Predmeti brez originalne garancije proizvajalca, ki je veljavna v državi stalnega prebivališča.
7.  Predmeti, za katere ni navedena država stalnega prebivališča ali ki niso na voljo v državi stalnega 

prebivališča.
8.  Predmeti, ki niso kupljeni novi, so spremenjeni, predelani ali prenovljeni.
9.  Predmeti, kupljeni za nadaljnjo prodajo.
10. Predmeti, ki jih dobavitelj navaja kot potrošne izdelke ali izdelki, ki se po uporabi zavržejo, kar med 

drugim vključuje žarnice, varovalke, baterije, filtre, pasove, torbe in kartuše za tiskalnike.
11. Stroški vgradnje ali prenove ali stroški sprememb na predmetu.
12. Stroški čiščenja, kar med drugim vključuje filtre pralnih strojev, video predvajalnike in kasete.
13. Stroški odprave blokad (razen v hladilnih sistemih hladilne opreme). 
14. Stroški, nastali pri odstranjevanju predmeta.
15. Kakršnikoli stroški, nastali pri omogočanju dostopa za popravilo pri katerikoli napravi, ki je bila 

vgrajena v montirane enote.
16. Stroški, povezani z dobaviteljevim umikom izdelka.
17. Predmeti, ki se uporabljajo za poslovne namene.
18. Predmeti, ki so stalno pritrjeni v domu ali pisarni.
19. Stroški, povezani s popravili, ki nastanejo zaradi rutinskega servisiranja, pregledov ali vgradenj, ali 

stroški obiska, ko pooblaščeni serviser ne najde okvare na predmetu.
20. Škoda, nastala zaradi neupoštevanja napotkov v priročniku za uporabo ali navodilih za vgradnjo, ali 

zaradi uporabe neustreznih dodatkov.
21. Korozija.
22. Škoda, nastala zaradi napačnega ravnanja ali nepazljivosti.
23. Strela, neurje ali poplava.
24. Stroški zaradi popravil, ki niso bila izvedena v delavnicah, odobrenih z naše strani.
25. Kakršnikoli drugi stroški, razen tistih, ki so izrecno kriti s pogoji originalne pisne garancije 

proizvajalca.

ZDRAVSTVENI STROŠKI IN STORITEV NUJNE POMOČI
To ni zasebno zdravstveno zavarovanje.
Če nepričakovano zbolite, se poškodujete ali imate zaplete med nosečnostjo ter potrebujete zdravljenje 
v bolnišnici, se morate vrniti domov ali je verjetno, da bodo stroški presegli 500 EUR, nas morate obvestiti 
na telefonsko številko +38618888044.
Lahko:
• vas premestimo iz ene bolnišnice v drugo in/ali
• vam omogočimo vrnitev domov v državo stalnega prebivališča; ali vas premestimo v najprimernejšo 
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bolnišnico v državi stalnega prebivališča;
to lahko storimo kadarkoli, če skupaj z vašim lečečim zdravnikom ugotovimo, da je to potrebno iz 
zdravstvenih razlogov in varno. 
Če naš vodja zdravstvene službe predlaga datum, na katerega meni, da bi bila vaša vrnitev domov 
izvedljiva in praktična, vendar se odločite, da tega ne želite, se naša odgovornost za plačilo dodatnih 
stroškov po tem datumu omeji na to, kar bi plačali, če bi se vi vrnili domov.

OBSEG KRITJA
Do zneska, prikazanega v tabeli ugodnosti, so kriti stroški, ki so nastali izven vaše države stalnega
prebivališča za:
a.  Vse razumne in potrebne izdatke, ki nastanejo kot posledica vašega primera nujne zdravstvene 

pomoči. To vključuje stroške zdravnika, bolnišničnega zdravljenja, zdravljenja in vse stroške, 
povezane z vašim prevozom v najbližjo primerno bolnišnico, če priznani zdravnik meni, da je to 
potrebno.

b.  Vse razumne in potrebne zdravstvene stroške za nujno pomoč za vse novorojenčke, rojene po 
zapletih v nosečnosti med potovanjem. Škodni zahtevki, ki zadevajo več rojstev, se štejejo za en 
dogodek.

c.  Nujne zobozdravstvene storitve za lajšanje bolečin in/ali nujna popravila zobnih protez ali umetnih 
zob zgolj za odpravo bolečin pri uživanju hrane.

d.  Z našim predhodnim dovoljenjem so kriti dodatni potni stroški za vašo vrnitev domov, če to 
priporoči naš vodja zdravstvene službe, vključno s stroški za zdravstveno spremstvo, če je to 
potrebno. Stroški vrnitve v domovino obsegajo enak razred potovanja kot na odhodnem potovanju, 
razen če se dogovorimo drugače.

e.  Z našim predhodnim dovoljenjem in če naš vodja zdravstvene službe meni, da je to potrebno iz 
zdravstvenih razlogov:  

 - vsi potrebni in razumni stroški namestitve (samo za sobo) in potni stroški, če je iz zdravstvenih 
razlogov potrebno, da ostanete dlje od načrtovanega datuma vrnitve ter vključno s potnimi 
stroški za vašo vrnitev v državo stalnega prebivališča, če ne morete uporabiti svoje originalne 
vozovnice;

 - vsi potrebni in razumni stroški namestitve (samo za sobo) in potni stroški, ki nastanejo katerikoli 
drugi osebi, če mora po nasvetu zdravnika vas ali otroka spremljati domov v vašo državo 
stalnega prebivališča;

 - vsi potrebni in razumni stroški namestitve (samo za sobo) in potni stroški za prijatelja ali 
bližnjega sorodnika, da lahko slednji potuje iz države stalnega prebivališča, da pospremi 
upravičence, mlajše od 18 let, domov v državo stalnega prebivališča, če ste vi nezmožni skrbeti 
zanje in potujejo sami. Če ne morete imenovati te osebe, bomo primerno osebo izbrali mi. Če 
originalnih vnaprej rezerviranih povratnih vozovnic za otroka ni mogoče uporabiti, bomo plačali 
enostransko potovanje v ekonomskem razredu, da se lahko otrok vrne domov. Ne bomo plačali 
potnih in/ali namestitvenih stroškov, če slednjega niste urejali prek nas ali so ti stroški nastali 
brez naše predhodne odobritve.

f.  Če umrete v tujini:
 - stroške upepelitve ali pokopa v državi, v kateri umrete ali
 - stroške prevoza za vrnitev vašega trupla ali posmrtnih ostankov v vašo državo stalnega 
prebivališča.

V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Vsi škodni zahtevki, ki izhajajo neposredno ali posredno iz kateregakoli obstoječega zdravstvenega 

stanja.
2.  Vsi škodni zahtevki, ki izhajajo iz stanj, povezanih z nosečnostjo, ki niso posledica zapletov med 

nosečnostjo, in se prvič pojavijo po odhodu na vaše potovanje. Normalna nosečnost, porod 
ali potovanje kljub temu, da je vaš zdravnik vašo nosečnost označil za nosečnost s povečanim 
tveganjem za prezgodnje rojstvo, ne predstavljajo nepredvidenega dogodka.
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3.  Škodni zahtevki, kjer nerazumno zavrnete možnost vrnitve v domovino iz zdravstvenih razlogov, 
ki jo omogočamo in krijemo po tej polici. Če se odločite za drugo storitev vrnitve v domovino iz 
zdravstvenih razlogov, nas morate o tem vnaprej pisno obvestiti; to storite na lastno odgovornost in 
na lastne stroške.

4.  Vsi stroški, ki vam nastanejo izven države stalnega prebivališča po datumu, ko vam naš vodja 
zdravstvene službe pove, da bi se morali vrniti domov ali vam uredimo vrnitev domov. (Naša 
odgovornost po tem razdelku za plačilo dodatnih stroškov po tem datumu je omejena na znesek, ki 
bi ga plačali, če bi se vrnitev v domovino izvedla).

5.  Vsako zdravljenje, ki ni kirurški ali medicinski postopek z izključnim namenom zdravljenja ali 
lajšanja akutne nepredvidene bolezni ali poškodbe.

6.  Vsi stroški, ki niso običajni, upravičeni ali v navadi za zdravljenje vaše telesne poškodbe ali bolezni.
7.  Vsako zdravljenje ali diagnostične preiskave, ki ste jih načrtovali ali ste zanje vedeli vnaprej.
8.  Vse oblike zdravljenja ali operacije, ki jih je po mnenju našega vodje zdravstvene službe mogoče 

razumno odložiti do vaše vrnitve v državo stalnega prebivališča.
9.  Stroški, ki so nastali pri pridobivanju ali zamenjavi zdravil, za katere ste v času odhoda vedeli, da jih 

boste potrebovali ali jih boste morali dalje uporabljati izven države stalnega prebivališča, razen če 
so bila ukradena ali poškodovana.

10. Dodatni stroški, ki izhajajo iz nastanitve v enojni ali zasebni sobi.
11. Zdravljenje ali storitve, ki jih zagotavlja zasebna klinika ali bolnišnica, zdravilišče, okrevališče ali 

dom za bolniško nego ali kakršenkoli drug rehabilitacijski center, razen če ste se o tem dogovorili z 
nami.

12. Stroški zdravljenja iz kozmetičnih razlogov, razen če se naš vodja zdravstvene službe strinja, da je 
takšno zdravljenje potrebno in je posledica nesreče, ki je zajeta s to polico.

13. Vsi stroški, ki so nastali po vaši vrnitvi v vašo državo stalnega prebivališča, razen če ste se o tem 
predhodno dogovorili z nami.

14. Vsak škodni zahtevek, ki nastane zato, ker se pred vašim potovanjem niste ustrezno cepili, 
inokulirali ali niste jemali priporočenih zdravil.

15. Stroški letalskih vozovnic, ki presegajo stroške za let v ekonomskem razredu za nemedicinsko 
spremstvo v primeru vrnitve v domovino iz zdravstvenih razlogov (vsako zvišanje stroškov zaradi 
zahtevanega višjega razreda letalskih vozovnic je na stroške osebe, ki potuje).

16. Stroški zobozdravstvenih storitev, ki vključujejo namestitev protez, umetnih zob ali uporabo 
plemenitih kovin, in niso namenjene izključno lajšanju bolečin.

17. Vsi stroški, nastali v Avstraliji, kjer bi bili upravičeni in bi se lahko prijavili v sistem Medicare, vendar 
tega niste storili. 

18. Stroški telefonskih klicev, razen klicev na našo številko, da ste nas obvestili o težavi, za katere 
nimate računa ali drugih dokazil, ki izkazujejo stroške klica in klicano številko.

19. Stroški reševanja po zraku ali morju.

ZAMUDA ODHODA
OBSEG KRITJA
Če prispete na letališče, v pristanišče ali na železniško postajo prepozno, da bi lahko začeli svoje 
mednarodno potovanje zaradi:
a.  težav z drugim rednim javnim prevozom,
b.  nesreče ali okvare vozila, v katerem potujete, ali pomembnega dogodka, ki povzroči hude zamude 

na cestah, po katerih potujete,
c.  nepričakovanega neugodnega vremena
vam bomo povrnili stroške do zneska, prikazanega v tabeli ugodnosti, na potovanje za vse upravičence, 
ki potujejo skupaj, za dodatne namestitvene (samo za sobo) in potne stroške, ki so potrebni, da lahko 
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prispete na svojo destinacijo v tujini ali nastanejo zaradi povezovalnih letov izven vaše države stalnega 
prebivališča.
OPOZORILO:  Škodni zahtevki se strogo računajo od časa vašega načrtovanega odhoda do časa vašega 
dejanskega odhoda.
V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Škodni zahtevki, iz katerih je razvidno, da niste predvideli dovolj časa (tj. razumno časovno obdobje,  

kot je v skladu s priznanim načrtom potovanja/zemljevidom poti glede na način transporta 
potrebno za pravočasen prihod), da bi lahko z rednim javnim prevozom ali drugim prevozom ob 
predvidenem času prispeli na točko vašega odhoda.

2.  Škodni zahtevki, za katere niste predložili pisnega poročila, ki ga je izdal prevoznik, v katerem 
potrjuje dolžino in razlog za zamudo.

3.  Stroški, ki presegajo alternativno ureditev originalnega ponudnika za stroške, ki nastanejo, ko se 
odločite za alternativno obliko prevoza.

4.  Vsi zneski, ki vam jih je povrnil prevoznik.
5.  Škodni zahtevki, za katere niste shranili in predložili originalnih računov za stroške, višje od 5 EUR.
6.  Okvara kateregakoli vozila, v katerem potujete, če ste vi lastnik vozila in vozilo ni bilo ustrezno 

servisirano in vzdrževano v skladu z navodili proizvajalca.
7.  Škodni zahtevki, za katere niste pridobili pisnega poročila policije ali reševalne službe, ali poročila 

in/ali računa mehanika v 7 dneh po vaši vrnitvi domov, če se vozilo, v katerem potujete, okvari ali 
je udeleženo v nesreči.

8.  Umik vrste javnega prometa iz prometa (začasni ali kako drugače) na priporočilo letalskega ali 
pristaniškega organa ali kateregakoli podobnega organa v katerikoli državi.

9.  Vsi škodni zahtevki za ZAMUDO ODHODA iz tega razdelka, če ste škodni zahtevek že vložili po 
razdelku ODPOVED POTOVANJA.

10. Zasebni čarterski leti.
11. Stavka ali protest, ki se je začel ali za katerega je bil znan datum začetka, preden ste organizirali 

svoje potovanje.
12. Dodatni stroški, povezani z razumno alternativno organizacijo potovanja, ki vam jo izvajalec rednega 

javnega prevoza ponudi v 12 urah po rednem času odhoda.
13. Zavrnitev vkrcanja, ker ste pod vplivom drog ali alkohola ali ker ne morete predložiti veljavnega 

potnega lista, vizuma ali druge dokumentacije, ki jo zahteva izvajalec javnega prevoza.

ROP Z ODVZEMOM OSEBNIH PREDMETOV
OPREDELITVE, KI SE UPORABLJAJO ZA TO PODROČJE
KRITI DOKUMENTI Vaš potni list, osebna izkaznica, vozniško in prometno dovoljenje.

KRITI KLJUČI Ključi do vašega glavnega domovanja in vozila v vaši državi stalnega 
prebivališča.

NAPAD Kakršnokoli fizično nasilje ali grožnja z njim, ki ga stori tretja oseba (oseba, ki
ni bližnji sorodnik ali sopotnik) z namenom, da bi vam odvzela vašo lastnino.

OSEBNI PREDMETI Vaši kriti ključi, kriti dokumenti, torbica/denarnica in prenosne elektronske 
naprave.

PRENOSNE 
ELEKTRONSKE 
NAPRAVE 

Vaš mobilni telefon, prenosne komunikacijske naprave in telefoni, ki jih 
nositena sebi ali v vaši torbici/denarnici.
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TORBICA/ 
DENARNICA 

Vaša torbica, torba, aktovka ali denarnica..

VI Imetnik kartice.

OBSEG KRITJA
Če vas med potovanjem v tujini napadejo in vam ukradejo vaše osebne predmete, vam bomo povrnili 
škodo do zneska, prikazanega v tabeli ugodnosti, kot povračilo za vaše osebne predmete (vključno s 
ključavnicami, povezanimi s kritimi ključi).
Izplačilo bo temeljilo na vrednosti osebnih predmetov v času, ko so bili ukradeni. Odšteli bomo obrabo in
izgubo vrednosti glede na starost lastnine.
V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

KRITJE NE ZAJEMA
1. Škodni zahtevki, v zvezi s katerimi ne obvestite nemudoma N Banke d.d. o izgubi vaše krite 

kartice.
2. Škodni zahtevki, ki jih v 24 urah po dogodku ne prijavite lokalni policiji in za katera nimate poročila 

lokalne policije.
3. Izguba predmetov, ki niso povezani z napadom.
4. Dogodki, o katerih nas niste obvestili v 72 urah po napadu/ropu.
5. Škodni zahtevki, ki niso podprti z originalnim računom ali dokazilom o lastništvu ukradenih osebnih 

predmetov.
6. Predmeti, ki so starejši od 5 let.
7. Vsak predmet, ki ga kadarkoli pustite nenadzorovanega.

ZAVAROVANJE NAKUPA
OPREDELITVE, KI SE UPORABLJAJO ZA TO PODROČJE

NAKUPNA CENA Izpisek N Banke d.d. za kreditno kartico ali račun iz trgovine za ustrezen 
predmet, ki znaša vsaj 50 EUR (ali ekvivalentno v lokalni valuti)..

USTREZEN
PREDMET

Predmet, ki ga je imetnik kartice kupil izključno za osebno rabo (vključno z 
darili), ki je bil v celoti (100 %) plačan s krito kartico in ni naveden v KRITJE NE 
ZAJEMA v tem razdelku.

OBSEG KRITJA
V primeru kraje in/ali nenamernih poškodb ustreznega predmeta v 90 dneh po nakupu bomo po lastni 
izbiri zamenjali ali popravili ustrezen predmet ali imetniku kartice nakazali znesek, ki ne presega 
nakupne cene ustreznega predmeta ali najvišjega zneska za posamezen predmet, prikazanega v tabeli 
ugodnosti, karkoli je nižje. 
Naše izplačilo ne more presegati najvišjega zneska, kot je naveden v tabeli ugodnosti za katerikoli 
posamezen dogodek, ali najvišjega zneska, kot je naveden v tabeli ugodnosti v kateremkoli obdobju 
365 dni.
V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

POMEMBNI POGOJI
1. ZAVAROVANJE NAKUPA zagotavlja kritje samo za tiste zahtevke ali dele zahtevkov, ki niso kriti z

drugimi veljavnimi garancijami, zavarovalnimi ali odškodninskimi policami, glede na navedene
omejitve odgovornosti.

2. Škodni zahtevki za ustrezen predmet, ki spada v par ali komplet, bodo plačani do polne nakupne
cene para ali kompleta, pod pogojem, da predmetov ni mogoče uporabljati posamezno in jih ni
mogoče nadomestiti posamezno.
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3.  Če kupite ustrezen predmet kot darilo za nekoga drugega, bomo na vašo željo izplačali veljavni 
zahtevek prejemniku, pod pogojem, da vi vložite škodni zahtevek.

4.  Ravnati morate z ustrezno skrbnostjo in se z razumnimi ukrepi poskušati izogniti morebitni 
neposredni kraji ali poškodbi ustreznega predmeta.

5.  Na zahtevo nam morate na svoje stroške posredovati katerikoli poškodovan ustrezen predmet ali 
del para ali kompleta in nam odstopiti zakonske pravice za povrnitev s strani odgovorne stranke do 
zneska, ki smo ga plačali.

6.  Predložiti morate dokazila, da škodni zahtevek ni bil poslan drugi zavarovalnici.
7.  Predložiti nam morate originalni račun iz trgovine, originalno potrdilo o plačilu s kartico, original 

računa, ki navaja transakcijo, in policijsko poročilo v primeru kraje.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Dogodki, ki niso povezani s krajo ali škodo, ki je nastala nenamerno.
2.  Skrivnostno izginotje ustreznih predmetov.
3.  Dogodki, ki so posledica goljufije, zlorabe, malomarnosti ali neupoštevanja navodil proizvajalca.
4.  Ustrezni predmeti, ki so bili pred nakupom rabljeni, iz druge roke, spremenjeni ali kupljeni na 

goljufiv način.
5.  Škoda na ustreznih predmetih ki nastane zaradi napak izdelka ali proizvodnih napak.
6.  Kraja, ki ni prijavljena policiji v 24 urah po odkritju in za katero ni bilo izdano pisno poročilo.
7.  Ustrezni predmeti, ki so puščeni nenadzorovani na kraju, ki je javno dostopen.
8.  Kraja ali škoda na ustreznih predmetih v motornem vozilu kot posledica kraje motornega vozila. 
9.  Kraja iz katerekoli nepremičnine, zemljišča ali prostorov, razen če je bil vstop v nepremičnino 

ali prostore ali izstop iz njih pridobljen z uporabo sile, katere posledica je vidna fizična škoda na 
nepremičnini ali prostorih.

10. Nakit, ure, plemenite kovine, dragi kamni in kakršenkoli izdelek, izdelan iz plemenitih kovin in 
dragih kamnov.

11. Motorna vozila, motorji, kolesa, čolni, avtodomi, počitniške prikolice, vozila na zračno blazino, 
zrakoplovi in njihovi dodatki.

12. Storitev, gotovina, potovalni čeki, vozovnice, dokumenti, gotovina v tuji valuti, srebro, zlato, 
umetnine, starine, redki kovanci, znamke in zbirateljski predmeti.

13. Živali, žive rastline, potrošni material, pokvarljivo blago ali stalne instalacije.
14. Elektronski predmeti in oprema, kar med drugim vključuje mobilne telefone, računalnike ali 

računalniško opremo na vašem kraju zaposlitve, predmeti, ki se uporabljajo za poslovne namene.
15. Škoda zaradi običajne obrabe, običajne uporabe ali običajne dejavnosti pri športnih dejavnostih in 

igrah (na primer žogice za golf ali tenis).
16. Kraja ali škoda, ko je ustrezen predmet pod nadzorom, kontrolo ali skrbništvom tretje osebe, razen 

če je to zahtevano skladno z varnostnimi predpisi.
17. Ustrezni predmeti, ki jih ne prejme imetnik kartice ali druga stranka, določena s strani imetnika 

kartice.
18. Predmeti, naročeni po pošti ali predmeti, dostavljeni po kurirju, dokler niso prejeti, preverjeni za 

morebitno škodo in sprejeti na imenovanem naslovu za dostavo.
19. Stroški zaradi popravil, ki niso bila izvedena v delavnicah, odobrenih z naše strani.
20. Škoda zaradi vode, vlage ali potresa.
21. Izguba, ki jo povzroči napovedana ali nenapovedana vojna, odredba o zaplembi kateregakoli 

vladnega ali javnega organa ali ki izhaja iz nezakonitih dejanj.
22. Kraja ali nenamerna škoda na kateremkoli ustreznem predmetu, če isto krajo ali nenamerno 

škodo krije morebitno drugo zavarovanje ali kadar so bili pogoji takšnega drugega zavarovanja 
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prekršeni ali za povračilo morebitnega očitnega presežka.

VRAČILO DENARJA ZA VSTOPNICE ZA DOGODKE
OPREDELITVE, KI SE UPORABLJAJO ZA TO PODROČJE

VI Imetnik kartice.

VSTOPNICA ZA 
DOGODEK

Vsi vnaprej rezervirani koncerti, gledališke predstave, športni dogodki ali obiski 
zabaviščnega parka, plačani s krito kartico, ki se jih udeležite vi.

OBSEG KRITJA 
Imetniku kartice bomo povrnili do 150 EUR na vstopnico in do največ 150 EUR na dogodek v obdobju 
365 dni za vstopnice za dogodke, kupljene s krito kartico (do nakupne cene, natisnjene na vstopnici), ki 
jih niste mogli izkoristiti zaradi: 
1.  telesne poškodbe, zdravstvenega stanja, vaše smrti ali smrti bližnjega sorodnika; ali
2.  kraje ali nesreče, v katerem je bilo udeleženo vaše vozilo, zaradi česar je v 48 urah pred dogodkom 

postalo neprimerno za vožnjo; ali
3.  vloma, poplave ali požara v vašem domu, zaradi česar ste morali ostati doma; ali
4.  več kot 2-urne zamude pri odhodu ali odpovedi javnega prevoza, s katerim ste želeli priti na 

dogodek, pri čemer bi pravočasno prišli na dogodek, če ne bi prišlo do zamude pri odhodu.
V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

POMEMBNI POGOJI
1.  Predložiti nam morate zdravniško potrdilo, ki ga je izdal vaš zdravnik, v katerem potrjuje, da je 

zdravstveno stanje ali telesna poškodba resna in se zaradi nje niste mogli udeležiti dogodka; to 
mora potrditi tudi naš zdravnik.

2.  Takoj, ko ugotovite, da se zaradi določene situacije ne boste mogli udeležiti dogodka, nas morate o 
tem nemudoma obvestiti in nam s priporočenim pismom vrniti vstopnice za dogodek v 72 urah po 
situaciji in najkasneje v 48 urah po dogodku, za katerega ste imeli vstopnice.

3.  Predložiti nam morate dokazila o kraji, okvari ali nesreči, v kateri je bilo udeleženo vaše vozilo ali 
vozilo javnega prevoza, v katerem ste potovali. 

4.  Predložiti morate dokazila, izdana s strani pristojnih organov, o dogodku, ki zadeva vaš dom. 

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Če dogodek odpovejo organizatorji.
2.  Vsak dogodek, ki bi se ga lahko udeležili. 
3.  Katerekoli vstopnice za dogodke, ki ste jih rezervirali ali kupili po nastopu zdravstvenega stanja, ki 

ni krito po tem zavarovanju.
4.  Škodni zahtevki, ki izhajajo neposredno ali posredno iz kateregakoli obstoječega zdravstvenega 

stanja.
5.  Stavka ali protest, ki vpliva na javni prevoz, ki poteka ali je javno znana pred datumom dogodka.
6.  Pristojbine za storitve, povezane z rezervacijo/nakupom vstopnic.

7.  Sezonske vstopnice ali letne prepustnice.

ODPOVED POTOVANJA
OBSEG KRITJA
Povrnili vam bomo stroške do zneska, prikazanega v tabeli ugodnosti, na potovanje za vse upravičence, 
ki potujejo skupaj, za nevračljiva in neizkoriščena potovanja in nastanitve ter kakršnekoli vnaprej plačane 
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ekskurzije, oglede ali dejavnosti na cilju vašega potovanja, ki ste jih plačali ali jih morate plačati za 
upravičence, skupaj s kakršnimikoli razumnimi dodatnimi potnimi stroški, ki nastanejo, če je neizogibno 
potrebna odpoved ali rezervacija druge vozovnice za potovanje zaradi katerekoli od naslednjih okoliščin, 
na katere ne morete vplivati in za katere niste vedeli v času, ko ste rezervirali ali začeli svoje potovanje, 
karkoli je kasneje:
a.  Nepredvidena bolezen, poškodba, zaplet med nosečnostjo ali vaša smrt, smrt bližnjega sorodnika 

ali katerekoli osebe, s katero potujete ali bivate med vašim potovanjem. 
b.  Obvezna karantena, opravljanje dolžnosti sodnika porotnika ali pričevanje na sodišču (razen po 

svetovalni ali poklicni dolžnosti) vas ali vaših sopotnikov.
c.  Destinacija, na katero potujete, za katero veljajo omejitve potovanja, ki jih je izdalo Ministrstvo za 

zunanje zadeve, ali zavrnitev vstopa s strani lokalnih organov, razen če so takšne omejitve nastale 
zaradi pandemije, ki jo je razglasila Svetovna zdravstvena organizacija.

d.  Če vas službe za nujno pomoč prosijo, da ostanete ali se vrnete domov zaradi hude škode na 
vašem domu ali podjetju (če je imetnik kartice lastnik, vodja ali vodstvena oseba v podjetju), ki jo 
je povzročila tretja oseba, ki ni v sorodstvu z vami.

e.  Izguba službe, če ste redno zaposleni in ste prestali preizkusno obdobje pri svojem delodajalcu.
f.  Če ste vi ali katerikoli sopotnik ali oseba, pri kateri bivate na svojem potovanju, pripadnik 

oboroženih sil, policije, gasilcev, reševalnih služb ali zaposleni v vladnem oddelku in je vaš/njihov 
odobren dopust preklican iz operativnih razlogov, pod pogojem, da takšne odpovedi ali omejitve ni 
bilo mogoče pričakovati v času aktivacije krite kartice ali v času rezervacije kateregakoli potovanja 
(karkoli je kasneje).

g.  Če je zamuda rednega javnega prevoza za vaše odhodno potovanje na končnem mestu odhoda 
glede na vozni red daljša od 24 ur zaradi stavke ali protesta, neugodnih vremenskih razmer ali 
mehanske okvare ali tehnične napake na rednem javnem prevozu, za katerega imate rezervacijo.

h.  Če je bilo vozilo, ki ste ga nameravali uporabiti za vaše potovanje ukradeno, poškodovano ali je 
neprimerno za vožnjo sedem dni pred prvotnim datumom odhoda in popravil ni mogoče zaključiti 
do dneva odhoda, so kriti zgolj stroški enakovrednega najetega vozila, stroški odpovedi pa ne bodo 
povrnjeni.

V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

POMEMBNE OMEJITVE GLEDE ODPOVEDI
Po tej polici niso kriti škodni zahtevki, ki izhajajo neposredno ali posredno iz kateregakoli obstoječega 
zdravstvenega stanja, za katerega ste vedeli pred aktivacijo krite kartice ali pred rezervacijo kateregakoli 
potovanja (karkoli je kasneje), ki zadeva kateregakoli bližnjega sorodnika ali katerokoli osebo, s katero 
potujete ali bivate med vašim potovanjem, če:
a.  jim je zdravnik postavil diagnozo neozdravljive bolezni;
b.  so bili na čakalnem seznamu ali so vedeli, da bo potrebna operacija, zdravljenje v bolnišnici ali 

preiskava v katerikoli bolnišnici ali kliniki;
c.  so v 90 dneh pred začetkom veljavnosti vaše krite kartice ali pred rezervacijo kateregakoli 

potovanja (karkoli je kasneje) potrebovali operacijo, zdravljenje v bolnišnici ali posvetovanja v 
bolnišnici.

V razdelku KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK si preberite, katere dokumente morate za to predložiti.

KRITJE NE ZAJEMA
1.  Katerakoli obstoječa zdravstvena stanja.
2.  Katerikoli škodni zahtevek v zvezi s postopkom IVF.
3.  Stroški vračljivih letaliških pristojbin, dajatev in davkov.
4.  Kakršenkoli škodni zahtevek, ko niste mogli potovati ali ste se odločili, da ne boste potovali, ker je 

Ministrstvo za zunanje zadeve (ali katerikoli ekvivalentni vladni organ v drugi državi) odsvetovalo 
potovanje zaradi pandemije.
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5.  Škodni zahtevki, ko potovalnega agenta, organizatorja potovanj, izvajalca prevoza ali ponudnika 
namestitve niste obvestili ali jih niste obvestili pravočasno, kot je potrebno za odpoved potovanja. 
Naša odgovornost je omejena na stroške odpovedi, ki bi veljali, če bi jih ustrezno in pravočasno 
obvestili.

6.  Vsi neizkoriščeni ali dodatni stroški, ki so vam nastali in jih lahko izterjate od:
a. ponudnikov nastanitev, njihovih agencij za rezervacijo, potovalnih agencij ali iz drugih    
 odškodninskih shem,
b. ponudnikov prevoza, njihovih agencij za rezervacijo, potovalnih agencij, iz odškodninske sheme,
c. vašega ponudnika kreditne ali debetne kartice ali Paypala.

4.  Škodni zahtevki za nerabljene vozovnice do destinacije, za katero smo vam že plačali za 
alternativno organizacijo potovanja.

5.  Škodni zahtevki za opustitev, če niste pridobili potrditve s strani prevoznikov (ali njihovega 
zastopnika) v zvezi z dolžino in razlogom za zamudo.

6.  Katerikoli škodni zahtevek, ki izhaja iz zapletov med nosečnostjo, ki so se prvič pojavili pred 
rezervacijo ali plačilom potovanja, karkoli je kasnejše. 

7.  Katerikoli škodni zahtevek na podlagi spremembe načrtov zaradi vaših finančnih razmer, razen če 
ste izgubili službo in ste bili redno zaposleni pri istem delodajalcu 2 leti ali več.

8.  Škodni zahtevki brez priloženih dokumentiranih dokazov, da je odobren dopust preklican iz 
nepredvidenih operativnih razlogov.

9.  Stroški kasnejše rezervacije, ki presegajo stroške vašega prvotno rezerviranega potovanja.
10. Škodni zahtevki, pri katerih se niste prijavili v skladu z načrtom potovanja, ki ste ga prejeli.
11. Opustitev po prvem delu potovanja.
12. Kakršnikoli stroški, če je bila urejena razumna alternativna organizacija potovanj v 24 urah po 

rednem času odhoda.
13. Kakršnikoli škodni zahtevki za opustitev iz tega razdelka, če ste škodni zahtevek že vložili po 

razdelku ZAMUDA ODHODA.
14. Kakršenkoli škodni zahtevek, ki izhaja iz zamude ali spremembe vašega rezerviranega potovanja 

zaradi vladnega ukrepa ali omejevalnih predpisov.
15. Škodni zahtevki, v zvezi s katerimi niste predložili potrebne dokumentacije, ki jo od vas zahtevamo.
16. Kakršenkoli škodni zahtevek, ki neposredno ali posredno izhaja iz okoliščin, za katere ste vedeli 

pred datumom aktivacije krite kartice ali v času rezervacije ali začetka kateregakoli potovanja 
(karkoli je kasnejše), za katere bi bilo razumno pričakovati, da bodo vzrok nastanku škodnega 
zahtevka.

17. Kakršnikoli stroški odpovedi potovanja zaradi telesne poškodbe ali bolezni, če ne predložite 
zdravniškega potrdila zdravnika, ki je zdravil poškodovano/obolelo osebo, v katerem je navedeno, 
da je bila odpoved potrebna in da zaradi telesne poškodbe ali bolezni niste potovali ali se vrnili v 
vašo državo stalnega prebivališča.

18. Škodni zahtevki za sopotnike, če niso upravičenci.
19. Kakršnikoli stroški, plačani z uporabo sistema nagrajevanja letalskih družb, na primer Avios (prej 

letalske milje) ali kateregakoli bonusnega sistema, kateregakoli sistema časovnega zakupa, 
počitniških nepremičnin ali drugega sistema ter/ali katerikoli povezani stroški vodenja.

20. Kakršnikoli stroški, ki vam jih bo povrnil izvajalec javnega prevoza.
21. Škodni zahtevki, v zvezi s katerimi niste izpolnjevali pogojev potovalnega agenta, organizatorja 

potovanja ali izvajalca prevoza.
22. Stavka ali protest ali zamuda kontrole zračnega prometa, ki obstaja ali je bila javno napovedana 

do datuma, ko so te ugodnosti začele veljati ali ste rezervirali svoje potovanje (karkoli je prej).
23. Umik zrakoplova ali plovila iz prometa (začasni ali kako drugače) na priporočilo letalskega ali 

pristaniškega organa ali kateregakoli podobnega organa v katerikoli državi.
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24. Katerikoli škodni zahtevek, ki izhaja iz ponudnikove neizvedbe katerekoli storitve, ki tvori del 
vašega rezerviranega potovanja (razen ekskurzij), vključno z napako, insolventnostjo, opustitvijo ali 
neizpolnitvijo obveznosti.

25. Katerakoli odpoved ali skrajšanje, ki jo povzročijo službene obveznosti ali spremembe v številu 
dni plačanega dopusta s strani vašega delodajalca, razen če ste vi ali katerikoli sopotnik oziroma 
oseba, pri kateri bivate na svojem potovanju, pripadnik oboroženih sil, policije, gasilcev, reševalnih 
služb ali zaposleni v vladnem oddelku in je vaš/njihov odobren dopust preklican iz operativnih 
razlogov.

26. Kakršenkoli škodni zahtevek, če ne morete potovati zato, ker niste pridobili ali predložili veljavnega 
potnega lista ali morebitnih potrebnih vizumov za kateregakoli člana skupine oseb, ki potujejo 
skupaj..
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KAKO VLOŽITI ŠKODNI ZAHTEVEK
V nujnem primeru nas pokličite na telefonsko številko +38618888044.
 

Za vse ostale škodne zahtevke pokličite našo telefonsko linijo za zahtevke na številko +38618888044 
(od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00 po CET), da zaprosite za obrazec za škodni zahtevek. Navesti 
boste morali: 

 -  svoje ime in
 -  kratek opis svojega škodnega zahtevka.

Prosimo vas, da nas najkasneje v 28 dneh (če ni navedeno drugače) po tem, ko ste ugotovili, da morate 
vložiti škodni zahtevek, o tem obvestite in nam v najkrajšem možnem času vrnete izpolnjen obrazec za 
škodni zahtevek z vso potrebno dokumentacijo. 
Hranite kopije vseh dokumentov, ki ste nam jih poslali. Za hitro in pošteno poravnavo škodnega zahtevka 
se lahko zgodi, da bomo imenovali pooblaščenca za obdelavo zahtevka.
 

Morda boste morali pridobiti dodatne informacije v zvezi s svojim škodnim zahtevkom, medtem ko ste 
zdoma. Za utemeljitev škodnega zahtevka lahko zahtevamo dodatno dokumentacijo, poleg tiste, ki je 
navedena spodaj. Če nam potrebne dokumentacije ne predložite, lahko vaš škodni zahtevek zavrnemo. 
V nadaljevanju je prikazan seznam vseh dokumentov, ki jih potrebujemo za čim hitrejšo obdelavo vašega 
zahtevka. 

ZA VSE ŠKODNE ZAHTEVKE
•  Originalni račun za rezervacijo ter potovalni dokumenti, na katerih sta prikazana datum potovanja in 

datum rezervacije.
•  Originalni računi in dokazila za vse stroške, ki ste jih morali plačati z gotovino.
•  Originalni računi, ki ste jih morali plačati.
•  Podrobnosti vseh drugih zavarovanj, ki morda prav tako krijejo dogodek.
•  Vsa dokumentacija, s katero razpolagate, za utemeljitev vašega škodnega zahtevka
•  V zvezi z vsemi škodnimi zahtevki, ki zadevajo bolezen ali poškodbo, je potrebno potrdilo zdravnika, 

ki je zdravil vas, bližnjega sorodnika ali katerokoli osebo, s katero ste potovali ali bivali. V zvezi z 
vsemi škodnimi zahtevki, ki zadevajo smrt, je potrebno zdravniško potrdilo zdravnika, ki je zdravil 
vas, bližnjega sorodnika ali katerokoli osebo, s katero ste potovali ali bivali, in kopijo njihovega 
mrliškega lista.

•  Originalni računi ali dokazila o lastništvu za ukradene, izgubljene ali poškodovane predmete.

ODPOVED POTOVANJA
•  Originalni računi, povezani z odpovedjo, kjer so podrobno navedeni vsi nastali stroški odpovedi in 

morebitna povračila.
•  Če se vaš škodni zahtevek nanaša na druge krite okoliščine, bomo v obrazcih za škodni zahtevek 

podrobno navedli, katere dokumente nam morate predložiti.

ZAMUDA ODHODA
•  Dokazilo o razlogu za zamujen odhod, na primer:

 -  Težave z javnim prevozom – dopis, v katerem je navedena dolžina zamude in razlog za zamudo. 
 -  Okvara – poročilo podjetja, ki je pregledalo vozilo, ki vključuje datum in opis okvare.
 - Nesreča – izpis agencije za ceste za ta datum ali pisno policijsko potrdilo, na katerem je 
navedena lokacija, trajanje in razlog za zamudo.

 - Težave na avtocesti – izpis agencije za ceste za ta datum..
•  Dokazila o dodatnih potnih/nastanitvenih stroških, ki so nastali zaradi zamude odhoda. 

ZDRAVSTVENI STROŠKI IN STORITEV NUJNE POMOČI
•  V kakršnemkoli primeru nujne zdravstvene pomoči nas morate takoj, ko je mogoče, poklicati na 

telefonsko številko+38618888044

KAKO STOPITI V STIK
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•  V primeru ambulantnega zdravljenja (razen zlomov) zdravljenje plačate sami. Shranite originalne 
račune in v bolnišnici pridobite zdravniško potrdilo, v katerem je potrjena bolezen ali poškodba, 
kakršnokoli zdravljenje ter, če je ustrezno, datum sprejema in odpusta.

• Zdravniško poročilo zdravnika, ki potrjuje zdravljenje in zdravstvene stroške.
• V primeru neporavnanih stroškov nam pošljite kopijo neporavnanega računa. Prosimo, da na njem 

navedete, da še ni bil poravnan.
• Če vam nastanejo dodatni stroški po naši predhodni odobritvi, nam predložite račune zanje.

PRITOŽBENI POSTOPEK
Vedno si prizadevamo, da vam zagotovimo najvišje standarde storitev. Če se pripeti, da naša storitev ne 
izpolnjuje standarda, ki ste ga pričakovali od nas, lahko ukrepate tako, kot je opisano spodaj. 
Pokličete lahko našo ekipo za pritožbe, ki bo v vašem imenu preiskala vaš primer, na številko 
+38618888044. 
Če po zaključku naše preiskave ni mogoče doseči dogovora, imate pravico, da se pritožite ustreznemu 
nadzornemu organu:
Slovensko zavarovalno združenje - GIZ
Železna cesta 14
1001 Ljubljana
irsp@zav-zdruzenje.si
00386/1-300-9381
Ti postopki ne vplivajo na vašo pravico do sprožitve pravnega postopka.

UPORABA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Z navedbo svojih osebnih podatkov pri nakupu te police in med uporabo naših storitev potrjujete, da 
lahko obdelujemo vaše osebne podatke. Prav tako soglašate z našo uporabo vaših občutljivih podatkov. 
Če navedete podatke drugih posameznikov, se strinjate, da jih boste obvestili o naši uporabi njihovih 
podatkov, kot je opisano tukaj in v izjavi o zasebnosti na našem spletnem mestu
www.axa-assistance.com/en.privacypolicy.

Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za to, da vam lahko zagotovimo zavarovalno polico in druge 
storitve. Vaše podatke uporabljamo tudi zaradi skladnosti z našimi zakonskimi obveznostmi, ali če je to v 
našem legitimnem interesu pri upravljanju našega poslovanja. Če nam teh informacij ne zagotovite, vam 
ne bomo mogli ponuditi police ali obdelati vašega zahtevka.

Vaše podatke uporabljamo za več zakonitih namenov, med drugim za: 
• sklepanje zavarovanj, upravljanje police, obravnavo škodnih zahtevkov, zagotavljanje potovalne 

asistence, obravnavo pritožb, preverjanje sankcij in preprečevanje goljufij;
• uporabo občutljivih podatkov o zdravju ali vaši ranljivosti oz. ranljivosti drugih, če je relevantno za 

škodni zahtevek ali zahtevo za asistenco, da lahko zagotovimo storitve, ki so opisane v tej polici. Z 
uporabo naših storitev soglašate z uporabo tovrstnih podatkov za takšne namene.

• nadzor in/ali snemanje vaših telefonskih klicev, povezanih s kritjem, za namene vodenja evidence, 
usposabljanja in nadzora kakovosti;

• tehnične študije za analizo škodnih zahtevkov in premij, prilagajanje oblikovanja cen, podporo 
postopka vpisa in konsolidacijo finančnega poročanja (vključno z regulativnim); podrobne analize 
škodnih zahtevkov za boljši nadzor ponudnikov in postopkov; analize zadovoljstva strank in 
oblikovanje segmentov strank za boljše prilagajanje izdelkov potrebam trga;

• pridobivanje in shranjevanje vseh relevantnih in ustreznih dokazil za vaš škodni zahtevek za namen 
zagotavljanja storitev po tej polici ter preverjanja in potrjevanja vašega škodnega zahtevka; 

• pošiljanje prošenj za povratne informacije ali anket glede naših storitev ter drugih sporočil za 
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stranke.

Podatke o vas in vašem zavarovalnem kritju lahko razkrijemo družbam v Skupini AXA, našim ponudnikom 
storitev in agentom za upravljanje in obravnavo vašega zavarovalnega kritja, za zagotavljanje potovalne 
asistence, preprečevanje goljufij, izterjavo plačil in druge namene, kot zahteva ali dovoljuje veljavna 
zakonodaja

Posebej vas bomo prosili za soglasje pred uporabo ali razkritjem vaših osebnih podatkov drugim strankam 
z namenom vzpostavitve stika z vami glede drugih izdelkov ali storitev (neposredno trženje). Svoje soglasje 
za trženje lahko kadarkoli prekličete ali zavrnete prejemanje prošenj za povratne informacije tako, da 
stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (glejte spodaj navedene podatke za stik).

Pri izvajanju teh dejavnosti lahko prenesemo vaše osebne podatke izven Združenega kraljestva ali 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Če to storimo, bomo poskrbeli za ustrezne ukrepe za zaščito 
vaših osebnih podatkov. To vključuje zagotavljanje podobnih standardov, kot so v veljavi v Združenem 
kraljestvu in EGP, in določitev pogodbenih obveznosti za pogodbenico, kateri prenesemo osebne podatke, 
da mora upoštevati ustrezne standarde zaščite.

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je razumno potrebno za izpolnitev namenov, navedenih 
v tej izjavi, in za izpolnjevanje naših zakonskih in pravnih obveznosti.

Pravico imate zahtevati kopijo podatkov, ki jih hranimo o vas. Imate tudi druge pravice glede tega, kako 
uporabljamo vaše podatke, kot je navedeno v naši spletni izjavi o zasebnosti. Če menite, da so naši 
podatki o vas napačni, nas obvestite, da jih lahko popravimo.

Če želite izvedeti, kako lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, ali imate katera druga 
vprašanja ali pomisleke glede naše uporabe vaših podatkov, ali če želite prejeti tiskani izvod naše spletne 
izjave o zasebnosti, nam pišite na naslov:
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
AXA Travel Insurance
106-108 Station Road Redhill
RH1 1PR
E-pošta: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk


