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Tehnološki napredek spreminja ponudbo 
avtomobilskih zavarovanj. 
Naj gre za uporabo telematike in zava-
rovanj »plačaj, kolikor voziš« oziroma 
»plačaj, kakor voziš« ali povezana in avto-
matizirana vozila – nove tehnologije na-
rekujejo avtomobilskim zavarovalnicam 
nenehno posodabljanje ponudbe, da bi 
zadostile potrebam potrošnikov in ponu-
dile inovativne rešitve v samem vozilu in 
okoli njega. Zakaj ne bi katere preizkusili?
Spletne platforme za skupno vožnjo ter 
za skupno uporabo avtomobila ustvarjajo 
nove možnosti, ki bi jih morda želeli pre-
izkusiti. Vendar pa zanje potrebujete dru-
gačno zavarovalno kritje, zato poskrbite, 
da o tem obvestite svojo zavarovalnico. 
Morda vam vaše sedanje avtomobilsko 
zavarovanje ne nudi potrebnih kritij, ven-
dar pa se nenehno razvijajo novi produkti, 
da bi zadostili spreminjajočim se potre-
bam potrošnikov.

Preizkušanje novih možnosti

Zavarujte se premišljeno: avtomobilsko zavarovanje
Če ste v Evropi lastnik avtomobila, je vaša zakonska dolžnost, da sklenete zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti. Tudi če s svojim avtomobilom, motornim kolesom ali mope-
dom ne greste na cesto ali ga ne uporabljate, ga morate v večini držav vseeno zavarovati. 
Morda se vam zdi tematika avtomobilskega zavarovanja nekoliko težavnejša, zato vam 
predstavljamo pet vsebin, na katere se osredotočite, da boste vaše vozilo ustrezno zavaro-
vali in boste vozili varno, v primeru nesreče pa ustrezno ukrepali.

Izberite ustrezna zavarovalna 
kritja

Varnost na prvem mestu

Ko prepustite vožnjo vašega 
vozila drugim osebam

V času, ko smo vse bolj povezani na pa-
metne naprave, se voznikova pozornost 
zlahka odvrne od vožnje. Ko ste na ce-
sti – sami ali s sopotniki – mora biti vaša 
prva skrb vedno varna vožnja. Ne pozabi-
te, da je, na primer, uporaba pametnega 
telefona med vožnjo ne le prepovedana 
povsod po Evropi, pač pa je tudi vzrok 
številnih nesreč.
Primerno vzdrževanje vozila je pomemb-
no, še zlasti pozimi, ko je zaradi dežja, 
snega in ledu vožnja lahko nevarnejša. 
Poskrbite, da boste svoje vozilo pripravili 
na zimo, in vožnjo prilagodite razmeram. 
Nekatera avtomobilska zavarovanja (ali 
celo nacionalna zakonodaja) zahtevajo 
npr. namestitev zimskih gum, zato skrb-
no preverite določila in pogoje svojega 
zavarovanja.

Če želite, da bi vaši družinski člani ali pri-
jatelji lahko vozili vaše vozilo, obvestite 
o tem svojo zavarovalnico, saj jih morda 
vaše avtomobilsko zavarovanje ne krije. 
V nekaterih primerih jih lahko krije nji-
hovo lastno avtomobilsko zavarovanje, 
vendar pa morate vedno vnaprej preve-
riti določila in pogoje svoje zavarovalne 
police oziroma se pogovoriti s svojo zava-
rovalnico.

Če ste udeleženi v nesreči, zberite čim več 
informacij o lastniku in vozniku drugega 
udeleženega vozila. Izpolnite Evropsko 
poročilo o prometni nesreči ali uporabite 
enakovreden obrazec ali mobilno aplika-
cijo svoje zavarovalnice. 
Evropsko poročilo o prometni nesreči za-
gotavlja, da si udeleženci v prometni ne-
sreči izmenjajo ustrezne informacije in se 
po možnosti dogovorijo o tem, kako je do 
nesreče prišlo. Na voljo je v več jezikih, v 
vseh jezikovnih različicah pa sta oblika in 
zaporedje vprašanj enaka, da je izmenja-
va informacij lažja.
Če imate prometno nesrečo v tujini, sle-
dite vodniku po korakih »Kako ravnati, če 
imate prometno nesrečo v tujini«. 

Koristno je preveriti, katera avtomobilska 
zavarovanja najbolj ustrezajo vašim po-
trebam. 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 
je v državah EU obvezno in predstavlja 
minimalno zahtevano kritje. Zagotavlja 
vam finančno zaščito pred zahtevki za 
materialno škodo in/ali telesne poškodbe 
zaradi nesreč v cestnem prometu. 
Zavarovanje avtomobilskega kaska nudi 
dodatno finančno zaščito za škodo, ki si jo 
povzročite sami, ter v nekaterih primerih 
za primer požara, tatvine in storitve v pri-
meru okvare vozila.
Naj vam ne bo pomembna le cena zava-
rovanja; bodite pozorni tudi na to, kaj na-
tanko avtomobilska zavarovanja krijejo. 
Če niste prepričani, kolikšno raven kritja 
potrebujete za svoj način uporabe vozila, 
se obrnite na svojo zavarovalnico.

Kaj narediti, če imate nesrečo
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