
Zavarujte se premišljeno



Uvod
V življenju nas večina doživi vrsto ključnih dogodkov: kupimo si dom, zamenjamo delovno mesto, kupimo avto-
mobil, načrtujemo pot v tujino ali si ustvarimo družino. Ti pomembni in vznemirljivi dogodki pa lahko prinesejo 
tudi tveganja. V tem zapisu preučujemo nekatera izmed njih in ugotavljamo, kako najbolje uporabiti številne in 
različne vrste zavarovanj, da bi vam pomagali pri obvladovanju tveganj, ki jih ti dogodki prinašajo, ter pri vašemu 
finančnemu načrtovanju.

Zavarovanje deluje tako, da se škoda, ki jo utrpijo nekateri, porazdeli na bistveno večje število sklenjenih zava-
rovanj. Za mnoga običajna, predvidljiva tveganja zavarovalnice lahko izračunajo njihovo verjetno pogostost in 
strošek za t. i. »pool« oziroma skupino istovrstnih tveganj. Nato lahko prodajajo individualne zavarovalne police, 
ki za nižjo, vnaprej znano zavarovalno premijo prinašajo miren spanec in občutek varnosti pri opravljanju vaših 
vsakodnevnih aktivnosti, saj niste več izpostavljeni tveganju višje, morda celo nesprejemljivo visoke škode. Brez 
zavarovanja mnoge stvari v sodobnih družbah in gospodarstvih ne bi delovale, saj bi bila tveganja za posameznika 
ali družbo enostavno prevelika.

Čas je pokazal, kako zelo pomembno je sprejeti pravilne finančne odločitve in razumeti finančne produkte, ki jih 
kupujete. Pri zavarovanju je še zlasti pomembno, da natančno veste, kaj vaše izbrano zavarovanje krije in česa ne.

Ta zapis vam ponuja nasvete na naslednjih področjih:

• finančno načrtovanje in varčevanje za upokojitev,
• zdravstveno zavarovanje in zdrav življenjski slog,
• zavarovanje doma in pripravljenost na naravne nesreče,
• avtomobilsko zavarovanje in napotke kaj storiti, če imate prometno nesrečo,
• zavarovanje potovanj.

Zavarujte se premišljeno v treh korakih
Zavarovanje vas zaščiti pri mnogih življenjskih dogodkih in nezgodah. Zapomniti si morate naslednje tri pomembne stvari:

Izberite zavarovanje, ki je za 
vas najprimernejše

Pomembno je, da si vzamete čas in na-
tančno pregledate ponudbo in poišče-
te zavarovanje doma, ki najbolj ustreza 
vašim potrebam. 

Vzemite si torej čas, da boste ugotovili 
vaše potrebe, kaj ponudba zavarovanja 
krije, kaj je izključeno iz kritja, katere 
so vaše pravice in obveznosti. Če niste 
prepričani, kakšen obseg kritij potrebu-
jete, vam vaša zavarovalnica lahko sve-
tuje. Preverite tudi, kaj krijejo zavaro-
vanja, ki ste jih že sklenili in se izognite 
nepotrebnemu podvajanju.

Ne pozabite, da lahko primerjate po-
nudbe različnih ponudnikov in tako 
poiščete pravo zavarovanje za svoje 
potrebe po najugodnejši ceni. Vendar 
pa naj vam ne bo pomembna samo 
cena — poskrbite, da bo zavarovalno 
kritje pravo za vaše potrebe.

Redno pregledujte kritja po 
zavarovalni polici

Ne preverjajte vsebine in podrobnosti 
svoje zavarovalne pogodbe šele, ko 
morate uveljaviti zahtevek. Da boste 
bolje pripravljeni, ko se nekaj zgodi, si 
vzemite čas, da preberete in razumete 
določbe zavarovalnih pogojev, vključno 
s tem, kaj je vključeno v zavarovanje in 
katere so morebitne izključitve.

Prav tako redno pregledujte svoja že 
sklenjena zavarovanja in se izognite 
morebitnim vrzelim v zavarovalnem 
kritju. To je še zlasti pomembno, če 
se je vaš položaj kakor koli spremenil, 
npr. ste se poročili, kupili novo nepre-
mičnino, ustvarili družino ali pa je vaš 
najstnik začel voziti avtomobil. 

Pametno je tudi redno popisovati svoje 
premoženje in narediti kopije vseh po-
membnih dokumentov, kot sta potni 
list in osebna izkaznica. 

Uveljavljanje zahtevka

Če pride do neželenega dogodka in 
morate uveljavljati škodni zahtevek, se 
za pomoč in nasvet čim prej obrnite na 
svojo zavarovalnico.

Da bo vaša zavarovalnica zahtevek re-
šila hitro in učinkovito, ji pomagajte 
tako, da ji priskrbite čim več informacij 
o dogodku. Če je mogoče, popišite vse 
podrobnosti nastale škode ter posne-
mite fotografije in video posnetke, ki 
vam bodo pomagali pri uveljavljanju 
zahtevka. Zavarovalnici posredujte mo-
rebitne policijske zapisnike ter račune 
za stvari, ki so bile poškodovane ali 
ukradene. Ne pozabite, da so tudi iz-
piski kreditnih kartic ali bančni izpiski 
lahko dokazilo o nakupu. 



Načrtovanje prihodnosti
Finančno načrtovanje je nekaj, s čimer pogosto odlašamo, saj je težko razmišljati daleč vnaprej o naših potrebah 
po upokojitvi. Vedno najdemo nujnejše ali prijetnejše stvari, ki jih je treba postoriti. 

Mnogi mladi — in ne tako mladi — mislijo, da je pokojnina nekaj, o čemer bodo razmišljali pozneje v življenju in 
zato odlašajo z odločitvami o njej. Vendar pa je pomembno imeti dolgoročni finančni načrt, ki vam bo pomagal 
doseči vaše dolgoročne cilje, kot na primer dohodek, ki vam bo tudi po upokojitvi omogočal, da ohranite svoj 
življenjski slog. 

Bodite pripravljeni

Dejstvo, ki ga je treba upoštevati je, da Evropejci zdaj živimo dlje. Če imamo danes štiri delovno aktivne na vsakega 
upokojenca, bosta v prihodnje le dva. 

To od vas zahteva nekatere dodatne korake, da boste s svojim dohodkom lahko pokrili svoje potrebe tudi po 
upokojitvi. 

Obstaja resno tveganje, da bodo številni posamezniki prepozno spoznali, da si s svojo pokojnino ne bodo mogli 
zagotoviti primernega življenjskega standarda. Da se to ne bi zgodilo vam, je pomembno, da svoj finančni položaj 
redno pregledujete.

Varčujte premišljeno za svojo prihodnost 

Dovolj zgodnje in zadostno varčevanje za pokojnino je ključne-
ga pomena za vaše finančno preskrbljenost. 

Znesek, ki ga morate privarčevati, je povsem odvisen od vaših 
potreb v prihodnosti po upokojitvi in dohodka, ki ga potrebu-
jete, da jih pokrijete. 

Tudi pomembni življenjski dogodki, kot so poroka, selitev v 
tujino ali menjava službe, lahko vplivajo na vaše upokojitvene 
načrte.

Zavarovalnice ponujajo različne vrste dolgoročnih varčevalnih 
rešitev, vključno s poklicnimi in osebnimi pokojninami. 

Produkti, ki jih zavarovalnice ponujajo, pogosto združujejo na-
ložbeni element z določeno obliko zaščite, recimo finančnim 
jamstvom za vloženi denar. Z vseživljenjsko rento se je mogoče 
zavarovati tudi pred tveganjem, da bi živeli dlje, kot bodo trajali 
vaši prihranki.

Vaša zavarovalnica vam lahko pomaga izbrati produkt, ki naj-
bolje ustreza vašim potrebam.

Mnoge evropske države so vzpostavile orodja 
za sledenje pokojnin, ki ponujajo pregled vaših 
prihodnjih pokojninskih pravic. Te običajno vklju-
čujejo vaš dohodek iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja. 

In če prejemate letni izpisek z zneskom, ki ste 
ga že privarčevali za pokojnino iz vašega pro-
stovoljnega pokojninskega zavarovanja in višino 
prejemkov, ki jih lahko pričakujete, zakaj ne bi 
preverili, ali varčujete dovolj?



Zdrav življenjski slog
Zdrav način življenja bi moral biti v našem vsakdanu prednostna naloga, ne le novoletna zaobljuba. Zdrave na-
vade, kot so zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost in dovolj spanja, so pomembni za vaše fizično, duševno in 
čustveno zdravje. Če pa zbolite ali se poškodujete, vam na poti k okrevanju stroške zdravljenja lahko pomaga 
pokriti prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Investirajte v svoje zdravje

Zaradi natrpanih urnikov v sodobnem življenju mnogi preživimo veliko časa v zaprtih 
prostorih in pogosto več ur sedimo za mizo. 

Do bolj zdravega življenja vam lahko pomagajo drobne vsakodnevne spremembe: poj-
dite peš ali s kolesom namesto z avtomobilom, uporabite stopnice namesto dvigala, 
prehranjujte se zdravo in uravnoteženo ter se ponoči dobro naspite. 

Naložba v vaše zdravje bo izboljšala kakovost vašega življenja, pa tudi zmanjšala vaše 
tveganje za bolezni v prihodnje.

Preizkusite nove možnosti

Tehnološke inovacije, kot so zdravstvene aplikacije in »nosljive naprave«, ki 
spremljajo spalne vzorce ali raven gibanja, vam lahko pomagajo vzpostaviti 
nadzor nad vašim zdravjem in dobrim počutjem. 

Preverite lahko tudi storitve ali programe nekaterih zavarovalnic, ki ponujajo 
zdravstvene namige ali nasvete. Če sodelujete v takem programu in soglaša-
te, da boste določene podatke delili s svojo zavarovalnico, vam lahko ponu-
dijo namige glede vašega življenjskega sloga in nasvete glede preventivnih 
ukrepov, s katerimi zmanjšate tveganja za kronične bolezni in nadzorujte 
zdravstvene izdatke.

Zavarujte se premišljeno

Zasebno zdravstveno zavarovanje vam prinaša miren spanec ob misli, da boste deležni potrebne zdravstvene 
obravnave in to takrat, ko jo boste potrebovali. Zaradi razlik v nacionalnih sistemih zdravstvenega in socialnega 
varstva se vloga zasebnega zdravstvenega zavarovanja od države do države precej razlikuje. 

Zasebno zdravstveno zavarovanje v Evropi poznamo v štirih osnovnih 
oblikah ali njihovih kombinacijah:

• prostovoljno (dopolnilno in dodatno) zavarovanje je prostovoljno 
kritje, ki dopolnjuje potrebe po zdravstvenem zavarovanju javnega 
zdravstva (npr. v Sloveniji, na Danskem, v Franciji in Italiji),

• nadomestno zavarovanje nadomešča javno financirano zdravstve-
no varstvo (npr. v Nemčiji za samozaposlene),

• podvojeno zavarovanje deluje kot zasebna alternativna možnost 
vzporedno z javnim sistemom (npr. v Združenem kraljestvu, Španiji 
in na Portugalskem),

• obvezno zasebno zdravstveno zavarovanje vključuje nekatere jav-
ne vidike in povsem zasebno dopolnilno kritje (npr. na Nizozem-
skem in v Švici).

V nekaterih primerih zasebne zdravstvene zavarovalnice ponujajo tudi druge oblike kritja, npr. za kritične bolezni 
ali invalidnost.

Poskrbite, da boste izbrali pravo zavarovanje zase. Zaradi pomembnejših življenjskih dogodkov se vaše potrebe 
lahko tudi spremenijo, npr. če si ustvarite družino ali se preselite v tujino, zato svoje kritje redno spremljajte in 
poskrbite, da vaša zavarovalna polica še vedno ustreza vašim potrebam. Ko načrtujete počitnice, ne pozabite 
preveriti kritja svojega zdravstvenega zavarovanja.



Povsod je lepo, doma je najlepše
Nakup hiše je pogosto največja naložba v življenju vsakogar izmed nas, zavarovanje pa je najboljši način, da zašči-
tite svojo hišo in osebno premoženje pred nevarnostmi, kot so poplava, požar ali kraja. Ne pozabite, da je lahko 
zavarovanje, ki ga potrebujete, odvisno tudi od tega, ali ste lastnik zgradbe oziroma le najemnik.

Zavarujte se premišljeno

Zavarovanje doma ali zavarovanje zgradbe vam na splošno nudi kritje za stro-
ške popravila ali ponovne gradnje vašega doma ter njegovih vgrajenih inšta-
lacij in opreme (npr. vgrajenih kuhinjskih elementov). Zavarovanje premičnin v 
vašem domu pa tipično krije nekatere ali vse stroške zamenjave ali popravila 
vaše lastnine, če je bila poškodovana ali ukradena. 

Vzemite si čas, da boste razumeli, kaj vaše zavarovanje krije, kaj je izključeno, 
katere so vaše pravice in obveznosti. Pomembno je, da je znesek, za katerega 
je zavarovano vaše premoženje (»zavarovalna vsota«), pravilen, saj je to naj-
več, kar vam bo zavarovalnica v primeru škodnega zahtevka izplačala. Vaša 
zavarovalnica vam lahko svetuje, kolikšno kritje potrebujete. Ne pozabite pa, 
da lahko primerjate ponudbe različnih ponudnikov in tako poiščete pravo za-
varovanje za svoje potrebe po najugodnejši ceni.

Zaščitite svoj dom 

Ne glede na to, kako dobro ste zavarovani, je škoda, povzročena vašemu domu in 
premičninam v njem, boleča, zlasti če gre za predmete z veliko čustveno vrednostjo. 
Tveganje za neželene dogodke lahko zmanjšate, če poskrbite, da bo vaš dom bolje 
zaščiten pred vsakodnevnimi nevarnostmi. Vaša zavarovalnica vam lahko svetuje, 
kako ukrepati, da preprečite tveganje. Na primer, če živite na poplavnem območju, 
obstaja vrsta ukrepov, s katerimi lahko preprečite, da bi voda poškodovala vaše pre-
moženje. Nekatere zavarovalnice ponujajo popuste na zavarovalno premijo, če iz-
vedete nekatere varnostne izboljšave v svojem domu, npr. namestite detektor dima, 
protivlomni alarm ali protivlomna vrata.

Če pa pride do neželenega dogodka in morate uveljavljati škodni zahtevek, se čim 
prej obrnite na svojo zavarovalnico, da bodo lahko škodni cenilci obiskali vašo ne-
premičnino in ocenili škodo. Da bo vaša zavarovalnica zahtevek rešila hitro in učin-
kovito, ji pomagajte tako, da ji priskrbite čim več informacij o dogodku. Posnemite 
fotografije nastale škode na vašem domu in premičninah v njem, posredujte zava-
rovalnici morebitni policijski zapisnik ter račune za stvari, ki so bile poškodovane ali 
ukradene. Tudi izpiski kreditnih kartic ali bančni izpiski so lahko dokaz o nakupu.

S pomočjo tehnoloških inovacij, kot so povezane naprave za »pametni dom«, lahko 
zavarovalnice zavarovanje doma prilagodijo tveganjem posameznika. Primeri takih 
naprav so pametni termostati, ki zvišajo temperaturo, če je napovedano zelo mrzlo 
vreme, ter s tem preprečijo pomrznjene cevi in posledično škodo zaradi izliva vode, 
ali pa pametni bojlerji, ki vas opomnijo, ko jih je treba servisirati. Zakaj ne bi preiz-
kusili katere od teh novih možnosti in ugotovili, če so primerne za vas?

Bodite pripravljeni na naravne nesreče

Naravne nesreče lahko povzročijo resno škodo vašemu domu in osebnemu pre-
moženju. Čeprav vremenskih pojavov, kot so neurje, poplava ali suša, običajno ni 
mogoče predvideti ali nanje vplivati, pa lahko v svojem domu izvedete izboljšave, 
da zmanjšate verjetnost nastanka škode. 

Preprečevanje je najboljša zaščita, zato se seznanite z morebitnimi tveganji na 
vašem območju in se poučite, kako ravnati v primeru izrednih razmer. V številnih 
državah so (po)zavarovalnice izdelale karte tveganj in nevarnosti ter orodja za 
ugotavljanje ogroženosti, ki vam lahko pomagajo oceniti vaša morebitna tvega-
nja. Nekatere zavarovalnice ponujajo tudi storitve za zmanjšanje tveganja, na pri-
mer opozorila o skrajnih vremenskih pojavih, kot so močni nalivi ali neurja s točo. 
Poskrbite za vse previdnostne ukrepe, da zaščitite svoje osebno premoženje. Če, 
na primer, živite na poplavno ogroženem območju, preverite, kaj lahko naredite, 
da svoj dom dodatno učvrstite in zaščitite pred tveganjem poplave.

Izognite se morebitnim vrzelim v svojem zavarovalnem kritju in svoje zavarovanje doma in stanovanjskih premič-
nin redno pregledujte. To je še zlasti pomembno, če se je vaš položaj spremenil, npr. ste se poročili ali pa so se 
vaši otroci odselili. Enako velja, če ste svoj dom prenavljali ali ste kupili dragocene predmete, kot so nakit ali slike. 
Ne pozabite redno popisovati svojega premoženja.

Primerno zavarovanje vam bo pomagalo pokriti škodo, nastalo kot posledica naravne nesreče. Preden sklenete 
posebno zavarovanje za naravne nesreče, preverite, kaj krijejo zavarovanja, ki jih že imate (npr. zavarovanje doma, 
avtomobila ali stanovanjskih nepremičnin) ter se tako izognite nepotrebnemu podvajanju ali nepopolnemu zava-
rovalnemu kritju. Poskrbite, da boste prebrali in razumeli določila in pogoje svoje zavarovalne police, vključno s 
tem, kaj polica krije in kaj je izključeno. Če se odločite za prenovo ali utrditev nosilne konstrukcije svoje nepremič-
nine, o tem obvestite svojo zavarovalnico, da bo to spremembo upoštevala pri vašem zavarovanju.
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Kako ravnati, če imate prometno nesrečo v tujini
Vožnja čez meje je v Evropi vsakodnevna realnost in prometne nesreče med vozili iz 
različnih držav so pogoste. Predstavljamo vam vodnik po korakih za primer, če ste na poti 
v tujini udeleženi v prometni nesreči.

1.  Bodite pripravljeni
Čeprav vam vaše avtomobilsko zavarovanje zagotavlja kritje na potovanju v drugo evropsko državo, pa boste morda morali kupiti dodatno zavarovalno 
kritje, da boste za prometno nesrečo v tujini prejeli enako odškodnino, kot če bi se nesreča zgodila v vaši domovini. Pomembno je, da svojo zavarovalni-
co povprašate za nasvet o tem, ali tako kritje potrebujete in kakšno kritje najbolj ustreza vašim potrebam.

V primeru prometne nesreče v tujini se uporablja zakonodaja države, v kateri se je nesreča zgodila. Zato je možno, da boste svoj odškodninski zahtevek 
(za premoženjsko škodo in telesne poškodbe) morali uveljavljati na drugačen način oziroma bo obravnavan drugače kot v državi vašega prebivališča.

2.  Na kraju nesreče
Če ste udeleženi v nesreči, zberite čim več informacij o lastniku in vozniku drugega udeleženega vozila. Izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči 
ali enakovreden obrazec vaše zavarovalnice. Lahko se zgodi, da bo drugi udeleženec želel izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči. Povsem varno 
je, da ta dokument izpolnite in podpišete, če zadržite dvojnik s podpisom drugega udeleženca. Na ta način si udeleženci v prometni nesreči z materialno 
škodo izmenjajo ustrezne informacije in se po možnosti dogovorijo o tem, kako je do nesreče prišlo, ne glede na to, ali govorijo isti jezik.

Če nimate Evropskega poročila o prometni nesreči ali obrazca zavarovalnice, si zapišite naslednje podatke:
• datum, kraj in državo nesreče,
• ime in kontaktne podatke drugega udeleženca (lastnik/uporabnik/voznik/upravljavec drugega udeleženega vozila),
• ime in kontaktne podatke zavarovalnice, pri kateri ima drugi udeleženec sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
• številko police ali številko zelene karte iz katerega koli zavarovalnega dokumenta, ki je na voljo na kraju nesreče,
• registrsko številko oziroma številke vozila drugega udeleženca (če gre za tovornjak ali vlečno vozilo s (pol)priklopnikom, si zabeležite registrski tablici 

tako vlečnega vozila kot tudi priklopnika, saj se lahko razlikujeta),
• državo registracije vozila drugega udeleženca,
• znamko in tip vozila drugega udeleženca,
• imena in kontaktne podatke morebitnih prič,
• podatke (npr. naslov in kontakte) o policijskih organih, ki jim je bila nesreča prijavljena,
• okoliščine nesreče; če se o le-teh oba udeleženca strinjata, je priporočljivo, da podpišeta izjavo.

Pokličite lokalno policijo. V nekaterih državah gredo policisti na kraj nesreče in napišejo poročilo samo, če je bil eden od udeležencev ranjen ali je bilo 
udeleženih več vozil. Shranite vse dokumente, ki vam jih izročijo policisti, ker jih boste morda potrebovali pri uveljavljanju zahtevka za povračilo škode.

Če je možno, fotografirajte kraj nesreče in poškodovana vozila (vključno z registrskimi številkami).

3.  Ko se vrnete domov
Svoj odškodninski zahtevek lahko v svojem jeziku in v državi svojega prebivališča predložite imenovanemu pooblaščencu za obravnavanje odškodninskih 
zahtevkov, ki ga je imenovala odgovornostna zavarovalnica drugega udeleženca, pod pogojem, da gre za vozilo registrirano v eni od držav Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) ali Švici. Pri tem vam lahko pomaga tudi vaša zavarovalnica (za avtomobilsko zavarovanje ali pravno zaščito) oziroma z 
napotki Slovensko zavarovalno združenje. 

Če želite poiskati podatke o imenovanem pooblaščencu za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, se obrnite na informacijski center pri Slovenskem 
zavarovalnem združenju. Če poznate ime zavarovalnice, vam bo informacijski center lahko posredoval kontaktne podatke imenovanega pooblaščenca za 
obravnavanje odškodninskih zahtevkov. V nasprotnem primeru bo informacijski center poizvedel o zavarovalnici in njenem imenovanem pooblaščencu 
za obravnavanje odškodninskih zahtevkov na podlagi registrske številke, znamke in tipa vozila ter drugih podatkov, ki jih boste posredovali.

Če zavarovalnica iz EGP ni imenovala pooblaščenca v Sloveniji, lahko pošljete svoj zahtevek odškodninskemu uradu pri Slovenskem zavarovalnem zdru-
ženju. Le-ta se vključi tudi v primeru, ko je vozilo drugega udeleženca nezavarovano ali zavarovalnice ni bilo mogoče ugotoviti, in pod pogojem, da se je 
nesreča zgodila v državi EGP.

Ne pozabite:

• Rok za uveljavljanje vašega odškodninskega zahtevka iz prometne nesreče v tujini se lahko razlikuje od roka v Sloveniji. Zato je pomembno, da svoj 
zahtevek uveljavljate čim prej.

• Lahko se zgodi, da boste prejeli drugačen znesek odškodnine, kot bi ga prejeli v primeru nesreče v Sloveniji, saj lahko zakonodaja v državi, kjer se je 
nesreča zgodila, predvideva drugačne vrste in zneske odškodnin.

Več informacij lahko dobite na spodnjih spletnih straneh
Sveta Birojev:
• Sistem zelene karte
• Informacije o nacionalnih informacijskih centrih in 

škodnih skladih 

Evropske komisije
• Informacije o avtomobilskem zavarovanju

#InsureWisely

Za volanom
Nakup avtomobila je za mnoge prvi večji nakup. Večinoma vemo, da moramo svoj avtomobil obvezno zavarovati. 
Vendar pa mnogi ne vedo, da jih lahko zakonodaja zavezuje k zavarovanju avtomobila, motornega kolesa ali 
mopeda, tudi če ta ni na cesti oziroma ga ne uporabljajo, zato preverite, kaj določa zakonodaja. 

Zavarujte se premišljeno

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je povsod v EU obvezno in nudi fi-
nančno zaščito pred zahtevki zaradi premoženjske škode in/ali poškodb, ki so 
posledica prometnih nesreč, v katerih ste bili udeleženi. 

Zavarovanje avtomobilskega kaska nudi dodatno finančno zaščito za škodo, ki 
si jo povzročite sami (poškodbe ali premoženjsko škodo) ter v določenih prime-
rih za primer požara, tatvine in storitve v primeru okvare vozila. Zato naj vam 
ne bo pomembna le cena zavarovanja, bodite pozorni tudi na to, kaj določeno 
zavarovanje krije. Če niste prepričani, kakšen obseg kritij potrebujete za svoj 
način uporabe vozila, se obrnite na svojo zavarovalnico.

Tehnološki napredek spreminja ponudbo avtomobilskih zavarovanj. Ker so av-
tomobili vse bolj povezani in avtomatizirani, se pojavljajo nova zavarovanja, ki 
temeljijo na vašem slogu vožnje. Zakaj si jih ne bi ogledali?

Tudi sopotništvo in platforme za medsebojno izmenjavo avtomobila so mož-
nosti, ki bi jih kazalo preizkusiti. Vendar zanje potrebujete drugačno zavaro-
valno kritje, zato poskrbite, da o tem obvestite svojo zavarovalnico. Morda 
vaše trenutno avtomobilsko zavarovanje tega ne krije, vendar pa zavarovalnice 
nenehno razvijajo nove produkte za spreminjajoče se potrebe.

Bodite pripravljeni

Primerno vzdrževanje vozila je pomembno, 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 pnevmatik, zato skrbno preverite 
določila in pogoje svojega zavarovanja.

Prav tako svojo zavarovalnico obvestite, če želite, da bi vaši družinski 
člani ali prijatelji lahko vozili vaše vozilo, saj jih morda vaše avtomobil-
sko zavarovanje ne krije. V nekaterih primerih jih lahko krije njihovo 
zavarovanje, vendar morajo vedno vnaprej preveriti svojo polico ozi-
roma se pogovoriti s svojo zavarovalnico.

Vozite premišljeno

V času, ko smo vse bolj povezani z napravami, se voznikova pozornost zlahka odvrne od vožnje. Ko ste na cesti 
– sami ali s sopotniki – mora prednost vedno imeti varna vožnja. Ne pozabite, da je, na primer, uporaba (pame-
tnega) telefona med vožnjo vzrok številnih nesreč.

Če ste udeleženi v nesreči, zberite čim več informacij o lastniku in vozniku drugega udeleženega vozila, po 
možnosti tako, da izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči ali uporabite enakovreden obrazec oziroma 
mobilno aplikacijo svoje zavarovalnice. 

Evropsko poročilo o prometni nesreči zagotavlja, da si udeleženci v prometni nesreči izmenjajo ustrezne informa-
cije in se po možnosti dogovorijo o okoliščinah nesreče. Na voljo je v več jezikih, v vseh jezikovnih različicah pa 
sta oblika in zaporedje vprašanj enaka, da je izmenjava informacij lažja.

Če imate prometno nesrečo v tujini, sledite vodniku po korakih z naslovom »Kako ravnati, če imate prometno 
nesrečo v tujini« 

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2018/12/Slovensko-zavarovalno-zdruzenje_Zavarujte-se-premisljeno_4-1b.pdf



Raziskovanje sveta
Večina nas kdaj potuje v tujino, najsi gre za obisk odmaknjenih destinacij v iskanju pustolovščin ali zgolj za uži-
vanje v sproščujočih družinskih počitnicah. In podobno kot pri drugih  — morda pomembnejših — življenjskih 
dogodkih, je tudi ob tem ravno tako pomembno, da skrbno razmislite, kaj za svoje potovanje potrebujete.

Bodite pripravljeni

Načrtovanje vašega potovanja je bistvenega pomena. To vključuje ne le na-
črtovanje same poti in bivališča, pač pa tudi skrb, da imate vso potrebno 
opremo, npr. zimske pnevmatike, če na zimske počitnice potujete z avto-
mobilom.

Preden se odpravite na pot poskrbite, da ste opravili zahtevana cepljenja za 
območje, ki ga boste obiskali, in preverite ali je varno piti vodo iz pipe. Preve-
rite tudi druga morebitna tveganja, kot so politični nemiri, naravne nesreče 
ali terorizem.

Zavarujte se premišljeno

Ko sklepate zavarovanje za potovanje v tujino, bodite pozorni na naslednje:

• Ali je bolje skleniti individualno polico oziroma polico, ki krije celo družino?
• Ali načrtujete eno samo potovanje oziroma bi bila bolj primerna letna po-

lica?
• Kam nameravate potovati? Ste zavarovani v vseh državah, ki jih boste obi-

skali? Lahko se zgodi, da boste npr. za potovanje izven EU potrebovali dru-
gačno polico.

• Ste preverili, kaj krijejo zavarovalne police, ki jih že imate (npr. domsko, 
avtomobilsko, zdravstveno zavarovanje), da se izognete nepotrebnemu 
podvajanju? 

Poskrbite, da boste razumeli določila in pogoje svojega zavarovanja, še preden 
greste na pot. To pomeni, da morate posebno pozornost nameniti morebitni 
odbitni franšizi ali izključitvam, ki veljajo za vaše zavarovanje. Če načrtujete 
aktivne počitnice, se prepričajte, da imate kritje za načrtovane športe oziroma 
dejavnosti.

Če potujete znotraj Evropskega gospodarskega prostora (članice EU, Islandija, 
Lihtenštajn in Norveška) ali v Švico, ne pozabite zaprositi za Evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja. Kartica vam omogoča brezplačen dostop do jav-
ne zdravstvene mreže, vendar pa ne pozabite, da ne krije stroškov vseh oblik 
zdravstvene obravnave (npr. stroškov povratka v domovino), zato naj ne bo 
nadomestilo za zasebno zavarovanje. 

Poskrbite za dobro zavarovalno kritje na vseh potovanjih izven Evrope, saj so 
stroški zdravljenja v nekaterih državah, npr. v ZDA, lahko bistveno višji kot v 
vaši domovini.

Potujte premišljeno

Ko ste na počitnicah, upoštevajte vse previdnostne ukrepe, da zaščitite svoje 
zdravje in varnost. Poskrbite, da bo vaše osebno premoženje shranjeno v 
sefu. 

Pametno je tudi narediti kopije vseh potnih listin, vključno s potnim listom, 
vizumom in osebno izkaznico – tako jih bo lažje nadomestiti, če jih izgubite 
ali vam jih ukradejo.

Če med počitnicami naletite na težave, poskrbite za vse potrebne formal-
nosti, npr. prijavite kaznivo dejanje policiji, vložite pritožbo pri letalskem pre-
vozniku glede prtljage, itd. 

S seboj imejte kontaktne podatke svoje zavarovalnice, če bi potrebovali po-
moč ali bi morali uveljavljati zahtevek.
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