KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE ZA DRUŽINO AVTOGEN 03-ADP-01/20
IZRAZI V TEH POGOJIH POMENIJO:
Zavarovalnica - GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3,
Ljubljana.
Nosilec Družine AvtoGEN - Oseba, ki z zavarovalnico sklene
posamezno polico v vlogi zavarovalca.
Družina AvtoGEN - Police za avtomobilsko zavarovanje, ki so
sklenjene pri zavarovalnici in so povezane v paket, z namenom
priznanja ugodnosti pri premiji.
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Ugodnosti Družine AvtoGEN veljajo le, kadar sta vanjo
vključeni vsaj 2 polici. Če se posamezno zavarovanje, ki je
vključeno v Družino AvtoGEN, ne obnovi in je število
preostalih vključenih polic manj kot 2, prenehajo vse
ugodnosti Družine AvtoGEN.

Nosilec Družine AvtoGEN in zavarovalnica se dogovorita o
povezavi polic z namenom nastavitve Družine AvtoGEN. S
tem se lahko priznavajo določene ugodnosti pri določevanju
premije.
Ta klavzula ne spreminja sistema bonus – malus, ki je
dogovorjen s sklenjenimi zavarovanji po posameznih policah.
Nosilec Družine AvtoGEN se zavezuje, da bo ob prvi
obnovi posameznega zavarovanja, vključenega v Družino
AvtoGEN, to zavarovanje prenesel nase kot na Nosilca
Družine AvtoGEN, s čimer bo prevzel vlogo »zavarovalca«
tudi po tej polici, prejšnji »zavarovalec« (ki je bil na prejšnji
polici v vlogi zavarovalca in zavarovanca) pa lahko ostaja na
polici še naprej kot »zavarovanec« ali »uporabnik«.
Nosilec Družine AvtoGEN s podpisom police, vključene v
Družino AvtoGEN potrjuje, da je seznanjen s pravili, ki
veljajo za priznavanje ugodnosti glede na Družino AvtoGEN.
Zagotavlja tudi, da bo vse svoje družinske člane, katerih
zavarovanja bodo vključena v Družino AvtoGEN, seznanil s
pravili in pogoji zavarovanja, ki veljajo za priznavanje
ugodnosti Družine AvtoGEN.
Ugodnosti po tej klavzuli veljajo za zavarovanja avtomobilske
odgovornosti (AO) in zavarovanja splošnega avtomobilskega
kaska (AK), ki so vključena v Družino AvtoGEN. V ugodnosti
niso vključene police, ki se sklepajo prek spleta.
V Družino AvtoGEN so lahko vključena avtomobilska
zavarovanja družinskih članov nosilca Družine AvtoGEN
(partnerja, otrok in staršev ter njegova nadaljnja lastna
vozila). S tem so v Družino AvtoGEN vključena vsa AO in
AK, s čimer so poleg dosežene bonitete po posamezni
polici deležna tudi dodatne ugodnosti družinskega popusta
v višini razlike med družinsko boniteto in bonusom po
posamezni polici.
Družinska boniteta pri Družini AvtoGEN se določa glede na
število škod z izgubo bonusa po posameznih policah, ki so
vključene v Družino AvtoGEN, in sicer za AO in AK posebej.
Ob nastavitvi Družine AvtoGEN je družinska boniteta enaka
najvišjemu bonusu po posamezni polici, ki je vključena v
Družino AvtoGEN. V trajanju vključenosti v Družino
AvtoGEN pa se družinska boniteta spreminja glede na
število škod z izgubo bonusa po posameznih policah,
vključenih v Družino AvtoGEN. Pri vplivanju škod na
družinsko boniteto se upoštevajo enaka pravila, kot veljajo
po splošnih pogojih za boniteto po posameznih policah.
O vključitvi zavarovanja v Družino AvtoGEN odloča Nosilec
Družine AvtoGEN, ki ob prvi obnovi vključenih zavarovanj
postane tudi »zavarovalec« po teh policah.
V primeru škode z izgubo bonusa po eni izmed polic,
vključenih v Družino AvtoGEN, se po posamezni polici
zniža bonus skladno s pravili iz splošnih pogojev, ki veljajo
za AO ali AK zavarovanje. Za naslednje leto se pri polici s
škodo z izgubo bonusa za isto vozilo ne prizna družinskega
popusta. Navedeni popust se po polici s škodo z izgubo
bonusa za isto vozilo ponovno prizna, ko mine leto brez
škode z izgubo bonusa. Škoda z izgubo bonusa po
posamezni polici vpliva tudi na družinsko boniteto, ki se
zniža za tri premijske razrede po posamezni škodi.
Morebitno doplačilo za odkup prve škode ne velja kot
odkup škode za družinsko boniteto. Po poteku leta brez
škode z izgubo bonusa se družinska boniteta ponovno
izenači z najvišjim bonusom po posamezni polici.
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