POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE VOZILA NA NOVO VREDNOST
1. člen — SPLOŠNE DOLOČBE
(1) Zavarovanje po teh pogojih je možno skleniti, skladno s premijskim
sistemom za zavarovanje avtomobilskega kaska, le ob sklenitvi zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska pri GENERALI zavarovalnici d.d.
Ljubljana. Če preneha kritje za zavarovanje splošnega avtomobilskega
kaska, preneha tudi kritje po tem zavarovanju.
(2) Sklenitev zavarovanja vozila na novo vrednost mora biti v zavarovalni
pogodbi izrecno dogovorjena.
(3) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska, če niso v nasprotju s temi pogoji.
2. člen — POSEBNE DOLOČBE
(1) Zavarovanje po teh pogojih zajema zavarovalno kritje za vse nevarnosti
splošnega avtomobilskega kaska po Splošnih pogojih za zavarovanje
avtomobilskega kaska. Zavarovanje po teh pogojih ne velja za škode,
ki so posledica kraje.
(2) Predmet zavarovanja po teh pogojih so lahko nova osebna vozila in
njihovi sestavni deli, ki se prvič zavarujejo za nevarnosti avtomobilskega
kaska. Za nova vozila se štejejo vozila, ki ob sklenitvi zavarovanja niso
starejša več kot 7 dni šteto od datuma prve registracije.
(3) Nova vrednost vozila je vrednost vozila enaka vrednosti enakega
novega vozila oziroma vozila enakih lastnosti ter opreme in ni višja od
nabavne vrednosti novega vozila na dan sklepanja zavarovanja, ki je
osnova za izračun premije za kasko zavarovanje.
(4) Zavarovalna premija se obračuna skladno s premijskim sistemom
zavarovalnice.
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(5) Ugotavljanje višine škode in izplačilo zavarovalnine pri zavarovanju na
novo vrednost:
1) zavarovalnina se izplača samo v primeru popolnega uničenja
vozila zaradi nevarnosti splošnega kaska;
2) za ugotavljanje višine škode je odločilna nabavna vrednost nove
zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode brez upoštevanja zmanjšanja za izrabljeno vrednost;
3) ugotovljena višina škode je zmanjšana za tržno vrednost rešenih
ostankov zavarovane stvari, ki ostanejo v lasti zavarovalnice.
Za rešene dele zavarovane stvari zavarovalnica organizira prodajo. Tako pridobljena kupnina predstavlja del zavarovalnine.
Ugotovljena višina škode je zmanjšana tudi za morebitne ostale
odbitke dogovorjene v zavarovalni pogodbi kot so odbitna franšiza
in podobno;
4) zavarovalnina se izplača največ v višini nabavne vrednosti novega
vozila na dan uničenja, pri tem da zavarovalnina ne more biti višja
od nabavne vrednosti novega vozila na dan sklepanja zavarovanja;
5) zavarovanec je upravičen do zavarovalnine le v primeru, če dokaže, da bo kupil novo vozilo in sicer v roku 6 mesecev od datuma
nastanka škodnega primera zaradi katerega je upravičen do izplačila zavarovalnine, pri tem pa vrednost novega vozila ne sme biti
nižja od višine zavarovalnine iz prejšnje točke tega odstavka. Po
pridobitvi dokazila (računa) za nakup novega vozila, zavarovalnica
razliko zavarovalnine med tržno vrednostjo vozila zmanjšano za
tržno vrednost rešenih delov in novo vrednostjo enakovrednega
vozila izplača prodajalcu novega vozila.

Pogoji z oznako AK-NV-15 so bili sprejeti s strani uprave družbe na seji 28. 9. 2015 in se uporabljajo od 6. 10. 2015 dalje.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/09815/00 in ima dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov št. 30200-2298/03-22DP. Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Višina
osnovnega kapitala je 39.520.347,18 EUR. Nevplačanih vložkov ni. TRR je odprt pri SKB d.d. št. SI56 0313 4100 0009 264, ID št. za DDV SI88725324, matična št. 5186684000. Družba
pripada zavarovalniški skupini Generali Group, vpisani v italijanski register zavarovalniških skupin pod vložno št. 26, ki ga vodi IVASS.
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