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KAKO LAHKO PRIDOBIM
KARTICO?
Na naš naslov ali preko e- maila
mtt@siol.net nam pošljite
izpolnjeno
pristopno izjavo
kolesarske kartice 2019.
V primeru izbire srebrne ali zlate
kombinacije, izpolnite še
vlogo za kasko zavarovanje
kolesa.
Vlogi priložite tudi račun (če gre
za novo kolo) ter sliki kolesa ter
serijske številke.

Po prejemu dokumentacije bomo
slednjo kompletirali, vam izdelali
zavarovalne police in poslali račun.
Zavarovanje bo stopilo v veljavo na
dan plačila zavarovalne premije.

KOMBINACIJE ZAVAROVANJ

Priporočamo
rekreativnim
kolesarjem/
kolesarkam
ali članom/
članicam
kolesarskega
društva/kluba,
ki ne tekmujejo
in ne hodijo na
maratone.

Priporočamo
rekreativnim
kolesarjem/
kolesarkam
ali članom/
članicam
kolesarskega
društva/
kluba, ki ne
tekmujejo in
ne hodijo na
maratone.
Želijo
pa imeti
sklenjeno tudi
minimalno
nezgodno
zavarovanje.

Priporočamo
rekreativnim
kolesarjem/
kolesarkam
ali članom/
članicam
kolesarskega
društva/kluba,
ki sodelujejo
na kolesarskih
pripravah,
občasno tudi v
tujini.

Priporočamo
rekreativnim
kolesarjem/
kolesarkam
ali članom/
članicam
kolesarskega
društva/kluba,
ki se aktivno
udeležujejo
kolesarskih
prireditev
rekrativnega
značaja doma
in v tujini.

Priporočamo
rekreativnim
kolesarjem/
kolesarkam
ali članom/
članicam
kolesarskega
društva/kluba,
ki sodelujejo
na rekreativnih
kolesarskih
prireditvah
doma in v tujini
in želijo visoko
zavarovalno
kritje.

BELA KOMBINACIJA
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI - KRITJE
Po pogojih 01-ODG-01/17 permanentne police odgovornosti je za vse imetnike kolesarske kartice pokrita
odškodninska odgovornost rekreativnih kolesarjev, imetnikov kolesarske kartice, za škodo zaradi odškodninskih
zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega
dogodka (nesreče), ki se zgodi med rekreativnim kolesarjenjem, in ima za posledico poškodovanje oseb in/ali
poškodovanje stvari.
Zavarovalna vsota za osebe in stvari znaša 20.000 eur po
zavarovalnem primeru.
Letni agregat za izplačilo odškodnin za posameznega
imetnika kolesarske kartice je 3- kratnik zavarovalne
vsote, za vse imetnike kartice skupaj pa velja letni agregat
v višini 1.000.000 eur.
Zavarovanje je sklenjeno brez odbitne franšize.

Številka generalne police zavarovanja
odgovornosti imetnika bele kombinacije
kolesarske kartice:
10021568833.

Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki jo povzročijo imetniki kolesarske kartice v primeru
udeležbe na kakršnem koli kolesarskem tekmovanju (razen na organiziranih kolesarskih prireditvah rekreativnega
značaja) ali iz naslova organizacije kolesarskega tekmovanja.
Zavarovanje traja leto dni od dneva sklenitve.

ZELENA KOMBINACIJA
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI - KRITJE

NEZGODNO ZAVAROVANJE - KRITJE
V zavarovanju so zajeta vsa tista kritja, ki jih potrebuje imetnik
članske kartice pri rekreativnem kolesarjenju.
Zavarovanje zajema nezgodne primere, ki bi se pripetili zavarovancem v prostem času ali pri športni dejavnosti; v
času, ko je zavarovanec neposredno na poti na sedež svoje
športne organizacije, od doma do določenega prostora za
vadbo in nazaj domov, pri opravljanju določenih zadolžitev
po naročilu uprave športnega društva, tj. sodelovanju na
športnih sestankih, konferencah, pri nabavi športnih rekvizitov
ipd. ter v času potovanja za opravljanje teh zadolžitev. Zavarovanje traja leto dni od dneva sklenitve.
Adriatic Slovenica d. d. v primeru škodnega dogodka izplača:
- dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne
smrti, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl;
- dogovorjeno zavarovalno vsoto za trajno invalidnost, če zavarovanec zaradi nezgode postane 100 % invalid,
oziroma odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki
ustreza odstotku delne invalidnosti, če zavarovanec
zaradi nezgode postane delni invalid.

Številka generalne police odgovornosti- zelena
kombinacija: 10021568833.
Številka generalne police nezgodnega
zavarovanja- zelena kombinacija: 10021602824.

Zavarovalne vsote:
- smrt zaradi nezgode: 6.500 eur
- trajna invalidnost: 13.000 eur.
Za zavarovanje veljajo: Splošni pogoji nezgodnega zavarovanja
01-NEZ-01/08 in Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb
članov športnih organizacij 02-NEZ-06/08.

MODRA KOMBINACIJA
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI - KRITJE
NEZGODNO ZAVAROVANJE - KRITJE

TUJINA AS - KRITJE
Zdravstveno zavarovanje Tujina AS nudi široko
kritje v primeru bolezni ali nezgode ter ugodnosti glede
plačevanja zdravstvenih storitev, hkrati pa zaščiti
zavarovanca v trenutkih, ko se ta znajde v neizhodnih
težavah in je prepuščen samemu sebi.
Zavarovanje nudi brezhibno organizacijo zdravniške
pomoči, stalni kontakt s stranko ter obveščanje
sorodnikov v domovini o poteku zdravljenja, dnevu
povratka, ipd. ter krije nujne stroške zdravljenja in
stroške potrebnih prevozov, in sicer 24-ur na dan, 365
dni v letu.
Zavarovanje velja za neomejeno število potovanj v
enem letu, s tem, da eno potovanje ne sme trajati več
kot 90 dni.
Številka generalne police odgovornosti- modra kombinacija: 10021568833.
Številka generalne police nezgodnega zavarovanjamodra kombinacija: 10021602824.
Za zavarovanje Tujina AS izdelamo individualne police.

Zavarovalno kritje znaša 10.000 eur.
Zavarovanje traja leto dni od dneva sklenitve.
Za zavarovanje veljajo: Splošni pogoji 01-TAS-01.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI - KRITJE
(zavarovalna vsota znaša 70.000 eur)

NEZGODNO ZAVAROVANJE - KRITJE

TUJINA AS - KRITJE

KASKO ZAVAROVANJE KOLESA - KRITJE
Zavarovanje krije škodo, ki v času trajanja zavarovanja nastane zaradi prometne nesreče ter zaradi vloma in kraje kolesa, ko se je le- to nahajalo v
zaprtih, zaklenjenih prostorih ali v zaklenjenem vozilu.

Številka generalne police odgovornosti- srebrna kombinacija: 10021597719.
Številka generalne police nezgodnega zavarovanja:
10021602824.
Za zavarovanji Tujina AS in kasko kolesa izdelamo
individualne police.

Zavarovanje je sklenjeno po Splošnih pogojih kasko zavarovanja kopenskih motornih vozil 01-AKA01/13 ter klavzule KL: Pri kritju C2 se krije samo škoda
v primeru vlomske tatvine v zaklenjenem prostoru.
Zavarovalna vsota znaša 500 eur na prvi rizik.
Zavarovanje traja leto dni od dneva sklenitve.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI - KRITJE
(zavarovalna vsota znaša 70.000 eur)

NEZGODNO ZAVAROVANJE - KRITJE
(dodano je dnevno nadomestilo zaradi nezgode v
višini 3,5 eur)

TUJINA AS - KRITJE
(povišana je zavarovalna vsota: 30.000 eur)
Številka generalne police odgovornostizlata kombinacija: 10021597719.
Številka generalne police nezgodnega zavarovanjazlata kombinacija: 10021597050.
Za zavarovanji Tujina AS in kasko kolesa izdelamo
individualne police.

KASKO ZAVAROVANJE KOLESA - KRITJE
(povišana je zavarovalna vsota, ki znaša 1.000 eur).

Prednost individualne kombinacije je izbira kritij glede na svoje potrebe in že sklenjena
zavarovanja.

ODGOVORI NA POGOSTO
ZASTAVLJENA VPRAŠANJA
Zavarovanje odgovornosti fizične osebe imam sklenjeno pri zavarovanju stanovanja, zato ne potrebujem dodatnega kritja
odgovornosti imetnika kolesarske kartice.

Zdravstvenega zavarovanja v tujini: Tujina AS ne potrebujem, saj
že imam sklenjeno individualno ali družinsko zavarovanje v tujini.
Vaša trditev drži le delno, in sicer zgolj v primeru dopustovanja v
tujini. Če pa vaše preživljanje časa v tujini vključuje kolesarski trening ali udeležbo na kolesarskih prireditvah, potem si z družinskim
zavarovanjem Tujina AS brez doplačila za kolesarjenje ne boste
mogli veliko pomagati v primeru poškodbe.

Zavarovanja odgovornosti fizične osebe v sklopu zavarovanja
stanovanja in stanovanjskih nepremičnin običajno vsebuje tudi
zavarovanje odgovornosti osebe v prostem času (zajeti so tudi
družinski člani). Bodite pa pozorni na obseg kritja zavarovanja in
višino odbitne franšize. Npr. v kolikor ta znaša 10 % od odškodnine,
minimalno 50 eur, oškodovanec pa od vas zahteva odškodnino
2.000 eur, boste sami k poplačilu škode prispevali 200 eur, preostanek pa bo krila zavarovalnica. Pri zavarovanju odgovornosti
imetnika kolesarske kartice ni upoštevana odbitna franšiza.

Sklenjeno imam letno polico Tujina AS z doplačilom za kolesarjenje, zato zavarovanja Tujina AS ne potrebujem.

Pri zavarovanju odgovornosti fizične osebe v sklopu stanovanjskega zavarovanja je običajno vključen tudi športni rizik, toda le
za športe, s katerimi se zavarovanec ukvarja rekreativno. V okviru
kartic je vključen športni rizik v primeru udeležbe na prireditvah Slovenija kolesari in/ali drugih prireditvah rekreativnega značaja.

Po naših podatkih morajo imetniki Evropske kartice sami plačati
zdravstveno storitev v tujini, po povratku v domovino pa prejmejo povračilo v višini primerljivih zdravstvenih storitev v Sloveniji. V
preteklosti je bilo v kar nekaj primerov dražjih storitev v tujini, zato
je razliko do polne cene zdravstvene storitve v tujini nosil vsak
imetnik Evropske kartice sam.

Zakaj brez sklenjenega zavarovanja odgovornosti in nezgodnega
zavarovanja ne bi smel/-a sesti na kolo?
Po navedbah motorevije AMZS, je v letu 2015 na slovenskih cestah
umrlo 120 udeležencev v prometu, 911 udeležencev je bilo hudo
poškodovanih. Kar 23,7 % hudo telesno poškodovanih je bilo kolesarjev. Članek ne navaja statistike nesreč, ki so jih povzročili kolesarji, so pa časopisne naslovnice polne zgodb- tudi takih, ki so se
končale s smrtjo. Koliko je v takem primeru vredno človeško življenje? Kako boste plačali odškodnino, če se kaj podobnega zgodi vam? Ste zaščitili svoje vzdrževane družinske člane, če se vam
pripeti nesreča, za katero bo potrebno dolgotrajno zdravljenje ali
celo sprememba načina življenja? Ne razmišljajte predolgo- ko
pride do nesreče, je običajno že prepozno!

Res je. Bodite pa pozorni na ceno vašega zavarovanja in ceno
npr. modre kombinacije kartice, ki vključuje še zavarovanje
odgovornosti in nezgodno zavarovanje ...
Zavarovanja Tujina AS ne potrebujem, saj imam Evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja.

Zakaj bi sploh sklenil/-a kasko zavarovanje kolesa do višine 500
ali 1000 eur, ko pa je moje kolo ob nakupu stalo veliko več?
Ker kasko zavarovanje kolesa v okviru članske kolesarske kartice
KZS-ja vključuje tudi poškodbo kolesa ob padcu in ker ne glede na
starost vašega kolesa krije zavarovalnino do 500 eur oz. 1000 eur.
Premija pa je nizka.
Če pa bi imeli sklenjeno zavarovanje na zavarovalno vsoto
(ob predpostavki upoštevanja vrednosti kolesa ob nakupu
slednjega), bi bila končna zavarovalnina enaka znesku računa
popravila po odštetem znesku amortizacijo in vrednosti rešenih
delov. Premija bi bila bistveno višja.

POVZROČIL/-A SEM
ŠKODO TRETJI OSEBI
Oškodovanec (tretja oseba) izpolni
odškodninski zahtevek, v katerem navede vse
okoliščine, potrebne za obravnavanje škodnega
primera.
Povzročitelj škode pa izpolni prijavo škode.

POŠKODOVAL/-A SEM SE
Izpolnite prijavo nezgode, ji priložite vso
dokumentacijo in nam jo posredujte
na naslov Agencija MTT, Mestni trg
11, 5280 Idrija.

KAKO POSTOPATI V PRIMERU
ŠKODE?
POŠKODOVAL/-A
SEM SE V TUJINI

V primeru škodnega dogodka pokličite brezplačno številko asistenčnega centra AS:

- Klici iz Slovenije: 080 88 48
- Klici iz Tujine: +386 5 66 28 500.

O nastalem škodnem dogodku morate obvestiti asistenčni
center AS tudi v primeru, da ste zdravstvene in druge
stroške poravnali sami.

POŠKODOVAL/-A
SEM SVOJE KOLO
Nujno je potrebno upoštevati navodila
reševanja škodnega primera kasko zavarovanja
kolesa.
Poskrbite za zdravje in varnost udeležencev
v prometu, pokličite policijo v primeru
vloma/ropa in izpolnite
prijavo kasko škode.

Pripomoček je namenjen vsem,
ki se podajate s kolesom na
cesto in bi želeli pridobiti več informacij
o tveganjih, ki ste jim pri tem izpostavljeni ter
izbrati najoptimalnejšo kombinacijo kolesarske
kartice.
Dokument je avtorsko zaščiten- prepovedano je
kopiranje in objavljanje dokumenta v komercialne
namene brez predhodnega soglasja Agencije MTT.
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