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Zavarovanje Generali Turist je zavarovanje vseh vaših potovanj

Letni turistični paket − popolnoma varni na
potepanju ali službeni poti, kjerkoli in kadarkoli
Za vse popotnike − tiste, ki nekajkrat na leto skočite na krajši poletni oddih ali smučanje v tujino, kot tudi tiste,
ki raziskujete dežele širnega sveta. Za poslovneže, ki vsaj nekajkrat letno odidete na poslovno pot v tujino.

Generali Turist je paket zavarovanj in ugodnosti, ki jih potrebujete na poti:
•
•
•
•
•
•

Kritje velja za vsa potovanja, ki niso daljša od 42 dni − ne glede na število potovanj v letu
Za potovanja z avtom, letalom, avtobusom, vlakom, ladjo…
V Evropi ali po celem svetu
Brez lastne udeležbe
Za posameznika ali družino
Velja za turistična in poslovna potovanja

Izberite svoj paket Generali Turist:
• Osnovni, Komfortni ali Ekskluzivni (z osnovnim, podvojenim ali trojnim zavarovalnim kritjem)
• Posameznik ali Družina
• Opcijsko lahko izberete paket z vključenim Zavarovanjem stroškov odpovedi potovanja, za poslovna
potovanja pa Turistično - Poslovni paket.

Kaj storiti v škodnem primeru?
Zdravstveno zavarovanje • V primeru nujnega zdravstvenega
primera ali bolnišnične oskrbe nemudoma pokličite 24-urni
asistenčni center GENERALI Zavarovalnice d.d.. Svetovali vam
bodo in organizirali vse potrebno, vključno z organizacijo medicinsko
potrebnega prevoza domov.
Stroški prevoza domov so kriti le v primeru, da prevoz organizira
GENERALI Zavarovalnica d.d.. Stroške bomo obračunali neposredno,
zato v tujini ne boste imeli dodatnih stroškov.
Shranite vso potrebno zdravstveno dokumentacijo in original račune za
zdravila in zdravstvene storitve.
V primeru, da ste stroške ambulantnega zdravljenja krili sami, lahko
po vrnitvi domov pri Generali Zavarovalnici d.d. vložite zahtevek za
povračilo stroškov ambulantnega zdravljenja in zdravil.
Prtljaga • V primeru odtujitve, uničenja ali poškodovanja prtljage to
nemudoma pisno prijavite policiji na kraju samem in zahtevajte potrdilo
oz. zapisnik o prijavi. Po prihodu domov izpolnite obrazec za prijavo
škodnega primera in priložite policijski zapisnik ter kopijo računa, ki
dokazuje lastništvo in obstoj predmeta.
Odpoved potovanja • V primeru nezmožnosti za potovanje to
takoj sporočite turistični agenciji ali organizaciji preko katere ste
potovanje rezervirali in zavarovalnici predložite izpolnjen obrazec o
prijavi škodnega primera z celotno dokumentacijo (račun za rezervirano
potovanje, dokazilo o plačilu rezerviranega potovanja, storno račun
potovanja oz. dobropis in zdravstvena dokumentacija oz. drug
dokument, ki dokazuje upravičenost zahtevka).
Obrazce za prijavo škodnega primera lahko dobite v poslovalnici
Generali Zavarovalnice, lahko po telefonu 080 70 77, oziroma se
nahajajo na spletni strani www.generali.si.

Opredelitev uporabljenih pojmov
Zavarovanci • Zavarujejo se lahko osebe, s stalnim ali začasnim
bivališčem v Republiki Sloveniji.

Posameznik • Zavarovalno kritje velja za eno osebo.
Družina • Zavarovalno kritje velja za največ dva odrasla (partnerja
starejša od 18 let) in njune mladoletne otroke ali vnuke (največ 5 otrok).
Zavarovane osebe lahko potujejo ločeno ali ob istem času na različne
destinacije.
Starostna omejitev • Zavarujejo se lahko osebe do 70. leta starosti.
Zavarovanje za osebe starejše od 70 let je možno skleniti z 100%
doplačilom.

Evropa • V področje veljavnosti “Evropa” spadajo sledeče države:

Albanija, Alžirija, Avstrija, Andora, Belgija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija,
Ciper, Češka, Črna gora, Danska in Farski otoki (brez Grenlandije), Egipt, Estonija,
Finska, Francija (brez čezmorskih ozemelj), Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Izrael, Italija,
Jordanija, Libanon, Libija, Lichtenstein, Litva, Luxemburg, Madžarska, Makedonija,
Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska (vključno z Madeiro in Azori), Romunija, evropski del Rusije, San Marino,
Slovaška, Španija (vključno s Kanarskimi otoki, Baleari, Ceuto in Melillo), Srbija, Švedska,
Švica, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Vatikan, Velika Britanija in Severna Irska vključno s
Shetlandskimi otoki, Orkneyskimi otoki, Gibraltarjem, Kanalskimi otoki in otokom Man.

Svet • V področje veljavnosti “svet” spadajo vse ostale države sveta.
Časovna veljavnost • Zavarovanje velja za eno leto za neomejeno

število potovanj, pri čemer eno potovanje ni daljše od 42 dni.
Zavarovalna vsota • Zavarovalna vsota posameznega kritja
predstavlja največji znesek izplačila zavarovalnice za vse zavarovalne
primere v enem zavarovalnem letu. V primeru družinskega zavarovanja
velja skupna zavarovalna vsota za vse zavarovane osebe.

Generali Turist − zavarovalno kritje
Zdravstvene storitve v tujini
Transport v najbližjo bolnišnico (prevoz)
Krijemo stroške za vaš prevoz v najbližjo bolnišnico ali zdravniško
potreben prevoz, če v tujini doživite nezgodo ali akutno zbolite.
Ambulantna oskrba
Krijemo stroške za vašo ambulantno zdravniško oskrbo in
predpisana zdravila, če v tujini doživite nezgodo ali akutno zbolite.
Bolnišnična oskrba
Krijemo stroške za vašo bolnišnično oskrbo in predpisana zdravila,
če v tujini doživite nezgodo ali akutno zbolite.
Prevoz domov v primeru zdravstvene nuje (vključeno
reševalno letalo)
V številnih državah oprema v bolnišnicah ne zadostuje, da bi
pacienta zadostno oskrbeli. Če zdravstveno stanje omogoča vašo
premestitev, vam organiziramo in skupaj z zdravnikom določimo
primeren način povratka domov (tudi z reševalnim letalom).
Povratek domov poteka v Slovenijo ali v sosednjo državo, če ste
potovanje tam začeli.
Prevoz v smrtnem primeru zavarovanca ali pogreb na kraju
dogodka
V smrtnem primeru zavarovanca organiziramo in krijemo prevoz

umrlega do kraja bivanja, ali pa po želji krijemo stroške pogreba v
kraju letovanja.

Stroški iskanja in reševanja
Stroški iskanja in reševanja zavarovanca zaradi nesreče,
življenjske nevarnosti v gorah ali na morju
Če imate nezgodo in ste v nevarnosti v gorah ali na morju, krijemo
stroške vašega iskanja (npr. gorska reševalna služba) in reševanja
(npr. prevoz s helikopterjem od kraja nezgode do bolnišnice).

Prtljaga
Nadomestilo dejanske vrednosti prtljage pri poškodbi,
uničenju oz. odtujitvi prtljage
Če se vaša prtljaga na potovanju uniči ali vam jo ukradejo, vam
povrnemo dejansko vrednost zavarovanega predmeta do izbrane
zavarovalne vsote. Pri poškodbah vaše prtljage vam povrnemo
stroške popravila (največ do dejanske vrednosti zavarovanega
predmeta).
Natančen opis zavarovanih in nezavarovanih predmetov ter
pogojev za zavarovanje si lahko preberete v zavarovalnih pogojih
P-TURIST-08.

Generali Turist − zavarovalno kritje
Nezgodno zavarovanje
Zavarovalnina za najmanj 50% trajno invalidnost
Če zaradi nezgode nastale med zavarovanim potovanjem nastane
trajna, vsaj 50-odstotna invalidnost, vam izplačamo enkratno
zavarovalnino.

Zavarovanje stroškov odpovedi potovanja
Povračilo stroškov odpovedi potovanja, če ne odidete na
potovanje
Povrnemo stroške odpovedi potovanja, če nepričakovano ne
morete na potovanje zaradi:
• nenadne akutne bolezni, zdravstvenih posledic nezgode ali
smrti zavarovane osebe ali njenega družinskega člana, če je
potrebna prisotnost zavarovane osebe v domačem kraju;
kritje ne velja za kronične bolezni;
• težjih zapletov pri nosečnosti;
• večje materialne škode na vaši lastnini v kraju bivanja zaradi
elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje
osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.
Natančen opis in obseg zavarovalnih kritij je določen z
zavarovalnimi pogoji P-TURIST-08, ki so vam na voljo na vseh
prodajnih mestih Generali Zavarovalnice d.d. in www.generali.si.

Generali Turist − ugodnejši krediti
Poleg obširnih kritij vam Generali Turist prinaša še praktične ugodnosti,
do katerih ste upravičene fizične osebe, če imate veljavno zavarovalno polico.
Ugodnejši kredit pri banki SKB
Če vam bo za sanjske počitnice zmanjkalo nekoliko denarja,
lahko kadarkoli v času veljavnosti police izkoristite ekskluzivno ugodnost, ki vam jo nudi banka SKB:
• za deset odstotnih točk oz. 0,10% nižjo obrestno mero
pri najemu gotovinskega kredita banke SKB z ročnostjo do 24 mesecev.
Za pridobitev ugodnosti ob najemu kredita pokažite vašo veljavno polico Generali Turist!
Podrobnejše informacije o kreditih so vam na voljo v vseh poslovalnicah banke SKB,
na spletni strani www.skb.si ali na brezplačni telefonski številki 080 15 15.

Zavarovalna kritja, višina zavarovalnih vsot in cena zavarovanja

					

Zavarovalne vsote za posamezno zavarovalno kritje
Prtljaga

Osnovno

Komfortno

Posameznik

do € 500,-

do € 1.000,-

do € 1.500,-

Družina

do € 1.000,-

do € 2.000,-

do € 3.000,-

do € 20.000,-

do € 40.000,-

do € 60.000,-

do € 5.000,-

do € 10.000,-

do € 15.000,-

€ 10.000,-

€ 20.000,-

€ 30.000,-

Evropa

Svet

Svet

Zdravstvene storitve v tujini
Iskanje in reševanje
Nezgodno zavarovanje za najmanj 50% trajno invalidnost
Zavarovalni kraj

Ekskluzivno

Posameznik

€ 66,-

€ 79,-

€ 92,-

Družina

€ 131,-

€ 158,-

€ 186,-

Dodatno zavarovanje stroškov odpovedi potovanja

Posameznik

do € 500,-

do € 1.000,-

do € 1.500,-

Družina

do € 1.000,-

do € 2.000,-

do € 3.000,-

Letna premija za paket z vključenim zavarovanjem
stroškov odpovedi potovanja za turistični paket**

Posameznik

€ 96,-

€ 118,-

€ 145,-

Družina

€ 194,-

€ 240,-

€ 297,-

Letna premija za turistični paket*

* Davek na dodano vrednost v skladu s prvo točko 44. člena ZDDV-1 ni bil obračunan. Zavarovalne premije v skladu z 8. členom ZDZP niso obdavčene.
** Davek na dodano vrednost v skladu s prvo točko 44. člena ZDDV-1 ni bil obračunan. Neto premija se poveča za davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 6,5%.
Za zavarovanje stroškov odpovedi poslovnih potovanj sklenite Turistično  - poslovni paket.

Za morebitne tiskarske ali vsebinske napake v zloženki se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

080 70 77
www.generali.si

GENERALI ASISTENČNI CENTER
24-urna pomoč v tujini:
+386 1 47 57 117
(na stroške zavarovanca)

