Uvodne določbe
Izrazi v teh pogojih pomenijo:
♦
zavarovalec
osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
♦
zavarovanec
osebo, katere interes je zavarovan. Zavarovalec in zavarovanec je ista
oseba, razen pri zavarovanjih na tuj račun;
♦
zavarovalna premija
znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici (v nadaljevanju: premija);
♦
zavarovalnina
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi.

1. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so avtomobilske pnevmatike osebnih vozil in lahkih
tovornih vozil do 3,5t.
(2) Zavarovanje se lahko sklene le za nove avtomobilske pnevmatike, za
katere je bil ob nakupu izstavljen račun.
(3) Zavarovane so le pnevmatike, dokler so nameščene na vozilo.

2. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije škodo na avtomobilskih pnevmatikah, če je prišlo do:
1) poškodbe pnevmatike, ki so posledica povoženih žebljev ali drugih
ostrih predmetov in robnikov;
2) poškodbe pnevmatike, ki so posledica zlonamernih ali objestnih dejanj
tretjih oseb.

3. člen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje ne krije škode na avtomobilskih pnevmatikah:
1) če je globina profila manjša, kot je zakonsko določeno;
2) zaradi napačne nastavitve podvozja;
3) nastale v času uporabe vozila na športnih prireditvah, pri katerih je
pomembno, da se doseže največja hitrost, ali pri vadbenih vožnjah,
oce-njevalnih ali podobnih poskusnih vožnjah;
4) če je posledica prometne nesreče;
5) zaradi napake v materialu.
(2) S tem zavarovanjem v nobenem primeru ni krita škoda zaradi poškodovanja,
uničenja ali tatvine platišč, na katera so nameščene zavarovane
pnevmatike, tudi ne takrat, kadar je škoda na platiščih posledica katerekoli
izmed zavarovanih nevarnosti, kritih s tem zavarovanjem.
(3) Zavarovanje ne krije posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru
(kot so na primer stroški najema nadomestnega vozila, stroški vleke vozila,
stroški pomoči na cesti, stroški premontaže oz. montaže in centriranja
pnevmatik, izguba zaslužka ipd).

4. člen - ZAVAROVALNA VSOTA
Zavarovalna vsota pri zavarovanju avtomobilskih pnevmatik je prodajna cena
pnevmatik ob sklenitvi zavarovanja, pomeni pa zgornjo mejo obveznosti
zavarovalnice.

5. člen - UGOTAVLJANJE VIŠINE ŠKODE
(1) Škoda, ki jo krije zavarovanje avtomobilskih pnevmatik, se ugotavlja na
osnovi prodajne cene pnevmatike ob sklenitvi zavarovanja.
(2) Obračun višine škode se ugotavlja na dejanski vrednosti pnevmatike, ki
predstavlja prodajno vrednost pnevmatike zmanjšane za amortizacijo.
(3) V zavarovalnih primerih, ki so posledica poškodb povoženih žebljev ali
drugih ostrih predmetov in zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb,
se odbija ustrezni znesek od prodajne cene zaradi obrabe avtomobilske
pnevmatike, ki se ugotavlja pri nastanku zavarovalnega primera na podlagi
točke (5) tega člena.

17-3
PG-apn

Splošni pogoji za zavarovanje
avtomobilskih pnevmatik

(4) V kolikor je v skladu s tehničnimi priporočili proizvajalca pnevmatike
dopustno popravilo pnevmatike, zavarovalnica krije vrednost popravila v
celoti, vendar največ do zneska, do katerega je zavarovanec upravičen v
primeru menjave poškodovane pnevmatike.
(5) Odstotek neamortizirane vrednosti pnevmatik za osebna vozila se določi
po spodnjih tabelah:
Mesec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Odstotek
amortizirane 97% 94% 91% 88% 85% 82% 79% 76% 73% 70% 67% 64%
vrednosti
Mesec
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Odstotek
amortizirane 61% 58% 55% 52% 49% 46% 43% 40% 37% 34% 31% 30%
vrednosti

6. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)
Dajatev zavarovalnice pri zavarovanju pnevmatik predstavlja znesek
ugotovljene škode na zavarovani pnevmatiki.

7. člen - OMEJITVE OBVEZNOSTI ZARADI DRUGIH
ZAVAROVANJ
To zavarovanje ne velja, če so pnevmatike zavarovane z drugimi vrstami
zavarovanj. Iz zavarovanja avtomobilskih pnevmatik se plača zavarovalnina
samo takrat, ko kritje iz drugih zavarovanj ni bilo zadostno, in sicer v višini
zneska nekritega dela škode.

8. člen - ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovalno kritje se prične z datumom in uro prodaje pnevmatik.
(2) Zavarovalno kritje se konča po preteku dveh let od začetka kritja.
(3) Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila z zavarovanimi
pnevmatikami, obveznost zavarovalnice preneha, ko novi lastnik prevzame
vozilo.

9. člen - PLAČILO IN VRAČILO PREMIJE
(1) Premija se plača v enkratnem znesku.
(2) Zavarovalnica zavarovalne premije za zavarovanje avtomobilskih
pnevmatik ne vrača.

10. člen - ZAVAROVANČEVE DOLŽNOSTI PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Po nastanku zavarovalnega primera mora zavarovanec:
1) zavarovati dokaze o nastanku zavarovalnega primera in ravnati v skladu
z navodili zavarovalnice;
2) v dogovorjenem roku na zavarovalnico pisno prijavit zavarovalni primer
v katerem morajo biti navedene poškodovane, uničene ali izginule
pnevmatike. Prijava mora vsebovati obvezno tudi račun o nabavi
pnevmatik oz. nakupu vozila, ter potrdilo o plačilu premije.
(2) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse potrebne podatke, ki jih ima na
voljo in so nujno potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.
Če zavarovanec ne predloži zahtevanih podatkov in dokazov, se šteje, da
ni dokazal nastanka zavarovalnega primera oziroma višine škode.
(3) Če zavarovanec po svoji krivdi zavarovalnici ne prijavi nastanka
zavarovalnega primera v času in na način, ki je določen s temi pogoji,
mora zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo ima ta zaradi tega.
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11. člen - UGOTAVLJANJE IN OCENITEV ŠKODE
(1) Če z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno mora zavarovalnica
najkasneje v 3 dneh po prejemu prijave zavarovalnega primera pričeti z
ugotavljanjem in ocenjevanjem škode. Če zavarovalnica tega ne stori, sme
zavarovanec začeti z odpravljanjem posledic škode, pod pogojem, da prej
zavaruje dokaze o nastanku zavarovalnega primera in obsegu škode.
(2) Če se pogodbeni stranki ne sporazumeta pri ugotavljanju in ocenitvi škode,
lahko sporazumno določita izvedenca, katerega izvid in mnenje sta obvezna
za obe stranki.

12. člen - ZAVAROVANJE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
Za avtomobilske pnevmatike, ki so poškodovane, uničene ali izginule,
zavarovanje po zavarovalnem primeru preneha.

13. člen - OBMOČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA

(3) Osebne podatke iz prejšnjih odstavkov, razen občutljivih osebnih podatkov,
lahko za namene iz prejšnjih odstavkov obdelujejo tudi pooblaščene
družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju
storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja
in pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o pooblaščenih
družbah je dostopna na www.triglav.si.
(4) Zavarovalec lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namene
iz 2. odstavka kadarkoli prekliče s pisno zahtevo poslano na naslov:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

15. člen - UPORABA ZAKONA
Za razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo določila Obligacijskega
zakonika.

16. člen - PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA
1)

Zavarovanje velja dokler so zavarovane stvari na območju Evrope v
geografskem smislu.

14. člen - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(1) Zavarovalec dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, osebni podatki iz zavarovanja obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo
vzpostavi, vodi in vzdržuje zavarovalnica.
(2) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke iz zavarovalne pogodbe in iz
dokumentov nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih
osebnih podatkov, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in
izvajanja bonitetnih programov, zase in za družbe skupine Triglav v Sloveniji
ter jih posreduje v obdelavo za enake namene družbam skupine Triglav,
ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo, dejavnostjo zavarovalnega
zastopanja ali posredovanja ali dejavnostjo upravljanja finančnih skladov.
Družbe Skupine Triglav so navedene na vsakokratnem seznamu,
dostopnem na www.triglav.eu.

2)

Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico
na drugi strani rešuje sodišče, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne
pogodbe, ali po posebnem dogovoru Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav,
d.d., ali pa po posebnem dogovoru Mediacijski center pri Slovenskem
zavarovalnem združenju.
V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko
potrošnik vloži pobudo za rešitev spora z zavarovalnico (tudi) pri izbranem
izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov Slovenskem
zavarovalnem združenju (mediacijski center), e-naslov: irps@zavzdruzenje.si, tel. +386 1 3009 381. Pobudo lahko vloži, če je predhodno
vložil pritožbo pri zavarovalnici, ki ji ni bilo ugodeno ali zavarovalnica
o pritožbi ni odločila v 30 dneh. Zavarovalnica si pridržuje pravico do
spremembe izbranega izvajalca, ki ga objavi na spletni strani www.triglav.si.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-apn/17-3 se uporabljajo od 15. marca 2017.

