
Povzetek zavarovalnega kritja 

Odpoved potovanja: 
Če potovanja ne morete nastopiti in ga odpoveste, vam lahko organizator potovanja (letalska družba, 
hotel itd.) zaračuna stroške za odpoved potovanja 
skladno s svojimi pogoji poslovanja, ki lahko znašajo tudi do 100 odstotkov cene potovanja. 
To pomeni: potovanja se ne morete udeležiti in kljub temu plačate del cene potovanja ali celo 
celotno ceno potovanja! 

1. Povračilo stroškov odpovedi potovanja, če ne odidete na potovanje 
Povrnemo stroške odpovedi potovanja, če nepričakovano ne morete na potovanje zaradi: 
• nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode, slabega prenašanja cepljenja ali smrti 
(že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne); kritje ne velja za 
kronične bolezni; 
• težjih zapletov pri nosečnosti; 
• pomembne 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; 
• nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti družinskega člana, ki ni skupaj z 
vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju; 
• prekinitev delovnega razmerja zaradi odpustitve zavarovanca iz nekrivdnih razlogov; 
• vložitev tožbe za razvezo zakonske zveze pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim 
potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje; 
• vložitev vloge za prenehanje registrirane partnerske skupnosti (v primeru sporazumne ločitve 
vložitev ustrezne pogodbe) neposredno pred skupnim potovanjem partnerjev, ki ju zadeva 
zavarovanje; 
• razpad skupnega gospodinjstva (z istim prijavljenim naslovom že vsaj 6 mesecev) z odpovedjo 
skupnega bivališča neposredno pred skupnim potovanjem partnerjev, ki ju zadeva zavarovanje; 
• omajanje zavarovančevih vstavljenih umetnih sklepov. Če nastopi eden od navedenih razlogov za 
odpoved potovanja za zavarovano osebo, velja zavarovanje za zavarovane družinske člane, ki 
potujejo poleg in dodatno za enega zavarovanega sopotnika, ki ni član družine zavarovanca. Pri 
družinski tarifi velja zavarovanje za osebe navedene v potrdilu o zavarovanju. 
Za družinske člane se smatrajo otroci ali otroci partnerja, partnerji oz. življenjski sopotniki, starši ali 
partnerjevi starši. 

Izključitve – odpoved potovanja 
Zavarovanje ne velja, če je razlog za odpoved potovanja povezan z naslednjimi obolenji ali zdravljenji 
zavarovane osebe: 
• na splošno pri psihičnih obolenjih (samo prvi pojav je zavarovan), dializa, presaditve organov, aids 
in shizofrenija; 
• obolenje srca, kap, obolenje za rakom, sladkorna bolezen (tipa 1), epilepsija in multipla skleroza; če 
so te bile v roku 12 mesecev pred sklepanjem zavarovanja (odpoved potovanja) oz. pred nastopom 
potovanja (prekinitev potovanja) zdravljene v bolnišnici. 

 


