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POZOR: tukaj so navedene samo najpomembnejše informacije o vašem zavarovanju. Vse predpogodbene in pogodbene 
informacije so navedene v zavarovalni polici, v informativnem listu o zavarovalnem produktu in v splošnih pogojih za potovalna 
zavarovanja zavarovalnice Europäische ERV-RVB SLO 2009.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje odpovedi vključuje zavarovanje odpovedi potovanja.

Kaj je zavarovano?

 Zavarovan je izostanek s potovanja.  
Zavarovani vzroki so:

 nepričakovana huda bolezen
 hude telesne poškodbe zaradi nesreče
 smrt
 komplikacije v nosečnosti
 znatna materialna škoda na prebivališču zaradi 
naravne katastrofe ali kaznivega dejanja

 Ob izostanku vrnemo pogodbeno določene stroške 
odpovedi največ do višine zavarovane cene 
potovanja.

Kaj ni zavarovano?

 naklepna dejanja zavarovane osebe ali dejanja 
zaradi velike malomarnosti zavarovane osebe

 uradne odredbe
 znaten vpliv zaradi alkohola, mamil ali zdravil
 če je odpoved potovanja že obstajala ali je bila predvidljiva  
 določene bolezni niso zavarovane oz. niso zava-
rovane, če so bile v zadnjih 12 mesecih pred skleni-
tvijo zavarovanja zdravljene v bolnišnici

Je kritje omejeno?

 Storitve so v vsakem zavarovalnem primeru 
omejene z dogovorjeno zavarovalno vsoto.
 Lastna udeležba znaša 15 % (pri zavarovanju 
odpovedi z lastno udeležbo).

Kje sem zavarovan/zavarovana?
 Zavarovani ste glede na izbrano tarifo “po svetu”.

Kakšne so moje dolžnosti?
• Zavarovalni primer je potrebno nemudoma javiti in škodo čim bolj omejiti.
• Sodelovati je potrebno pri ugotavljanju dejanskega stanja. Še posebej je treba zagotoviti informacije in izročiti izvirnike računov.
• Za zavarovanje odpovedi potovanja dodatno velja: če se pojavi zavarovan dogodek, morate potovanje nemudoma odpovedati, 

vendar najpozneje do trenutka, ko bi se stroški odpovedi znatno povečali.

Kdaj in kako plačam?
Premijo je potrebno plačati v enkratnem znesku in vnaprej ob sklenitvi zavarovanja v skladu z dogovorjenim načinom plačila.

Kdaj se začne in kdaj se konča kritje? 
Zavarovanje velja za potovanje, ki traja največ 3 mesece.
Pogoj za zavarovalno varstvo je plačilo premije.

Zavarovanje odpovedi potovanja: zavarovalno varstvo se začne ob sklenitvi zavarovanja. Ob sklenitvi zavarovanja po rezervaciji 
potovanja so zavarovani samo dogodki, ki se zgodijo po 10. dnevu od sklenitve zavarovanja (razen nesreč, smrti ali naravnih 
nesreč). Konča se z nastopom zavarovanega potovanja.

Kako lahko odpovem pogodbo?
Pogodba samodejno preneha veljati ob koncu potovanja ali če je prej doseženo maksimalno zavarovano trajanje potovanja 

(3 mesece).

Zavarovanje odpovedi potovanja

Informacijski list o zavarovalnem produktu

Podjetje: Europäische Reiseversicherung AG, Wien Produkt: Zavarovanje odpovedi



  Stran 2 / 2Stanje 10/2018 IPID Zavarovanje odpovedi 

Ta informacijski list temelji na Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1469 Komisije z dne 11. avgusta 2017 ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/97 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov.

Europäische Reiseversicherung AG, Sedež na Dunaju, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien.  
Tel.: +43/1/317 25 00, e-pošta: info@europaeische.si, www.evropsko.si
Sodni register na GS Dunaj FN 55418y, št. UID ATU 15362408
Nadzorni organ: FMA avstrijski organ za nadzor finančnih trgov, področje: zavarovalni nadzor, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
Družba Europäische Reiseversicherung AG pripada skupini podjetij Assicurazioni Generali S.p.A., Trst, Italija, ki je vpisana v register 
zavarovalniških podjetij ISVAP pod številko 026.
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