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KAKO LAHKO PRIDOBIM 
KARTICO?

Na naš naslov ali preko e- maila 
mtt@siol.net nam pošljite 

izpolnjeno 
pristopno izjavo

 članske kartice 2018. 

V primeru izbire srebrne ali zlate 
kartice, 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 in vam potrdili 

prejem. 

Kartico in račun za plačilo boste pre-
jeli s strani Kolesarske Zveze Slovenija, 
kateri bomo naročili izdelavo željene 

kartice. 

http://www.agencija-mtt.si/downloads/Vloga-za-kolesarsko-kartico-2018.pdf
http://www.agencija-mtt.si/downloads/Vloga-za-kolesarsko-kartico-2018.pdf
http://www.agencija-mtt.si/downloads/08-2018_Vloga-za-kasko-zavarovanje-kolesa.doc
http://www.agencija-mtt.si/downloads/08-2018_Vloga-za-kasko-zavarovanje-kolesa.doc


VRSTE KARTIC
BELA KARTICA

10 eur
ZELENA KARTICA

30 eur
MODRA KARTICA

70 eur
SREBRNA KARTICA

140 eur
ZLATA KARTICA

230 eur
zavarovalne vsote

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 20.000 eur 20.000 eur 20.000 eur 70.000 eur 70.000 eur

NEZGODNO ZAVAROVANJE- smrt 6.500 eur 6.500 eur 6.500 eur 6.500 eur

NEZGODNO ZAVAROVANJE- invalidnost 13.000 eur 13.000 eur 13.000 eur 13.000 eur

NEZGODNO ZAVAROVANJE- dn. nadom. 3,5 eur

TUJINA AS 10.000 eur 10.000 eur 30.000 eur

KASKO ZAVAROVANJE KOLESA 500 eur 1.000 eur

popust Slovenija kolesari 2018
bonitete KZS 2018

Sem 
rekreativni/-a 
kolesar/-ka ali 
član/-ica kole-
sarskega društ-
va/kluba, ki ne 
tekmuje in ne 
hodi na mara-
tone. Nezgod-

nega zavarovan-
ja potrebujem. 

Sem 
rekreativni/-a 
kolesar/-ka ali 
član/-ica kole-
sarskega društ-
va/kluba, ki ne 
tekmuje in ne 
hodi na mara-

tone. Želim 
imeti sklenjeno 
tudi nezgodno 
zavarovanje.

Sem 
rekreativni/-a 
kolesar/-ka 
ali član/-ica 
kolesarskega 
društva/kluba 
in sodelujem 

na kolesarskih 
prireditvah, 

občasno tudi v 
tujini. 

Sem 
rekreativni/-a 
kolesar/-ka ali 
član/-ica kole-
sarskega društ-
va/kluba, ki ak-
tivno kolesari in 

tekmuje na kole-
sarskih priredit-
vah doma in v 

tujini.

Sem 
rekreativni/-a 
kolesar/-ka 
ali član/-ica 
kolesarskega 
društva/kluba 
in sodelujem 
na kolesar-

skih prireditvah 
doma in v tujini. 
Želim najvišje za-
varovalno kritje. 



BELA ČLANSKA KARTICA KZS

Številka generalne police zavarovanja 
odgovornosti imetnika bele kartice KZS:

10019148928.

 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI - KRITJE

Po pogojih 01-ODG-01/17 permanentne police odgov-
ornosti je za vse imetnike kolesarske kartice KZS pokrita 

škoda zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih 
tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenad-
nega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče) na 
geografskem območju Evrope (cel svet je zajet v primeru 

zastopanja KZS in Slovenije v svetu).

Zavarovalna vsota za osebe in stvari znaša 20.000 eur 
po zavarovalnem primeru. Zavarovanje je sklenjeno brez 
odbitne franšize. Letni agregat za posameznega člana 
(imetnika kartice) je 3- kratnik zavarovalne vsote, za vse 

člane (imetnike kartic) skupaj pa velja letni agregat v viši-
ni 1.000.000 eur. Zavarovanje traja od dneva sklenitve do 

31. 12. 2018.

Zavarovanje krije tudi odgovornost članov KZS s kartico za 
škode, ki jih povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru KZS 

in škode, ki jih povzročijo pri udeležbi na kolesarskih 
tekmah. 

V zavarovanje ni vključena:
- odgovornost zveze kot organizatorja kolesarskih tekem;
- odgovornost zveze za poškodovanje ali smrt članov 
zveze ali poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejav-
nosti v okviru zveze;
- odgovornost za škodo, ki si jo tekmovalci povzročijo med 
seboj na tekmah.

http://www.agencija-mtt.si/downloads/zavarovalni%20pogoji/01_ODG_01_17_Splosni%20pogoji%20za%20zavarovanje%20odgovornosti.pdf


ZELENA ČLANSKA KARTICA KZS

Številka generalne police odgovornosti imetnika 
zelene kartice KZS: 10019148928.

Številka generalne police nezgodnega 
zavarovanja KZS: 10019188405.

 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI - KRITJE

NEZGODNO ZAVAROVANJE - KRITJE

V zavarovanju so zajeta vsa tista kritja, ki jih potrebuje imetnik 
članske kartice na treningih, pri vsakdanjem kolesarjenju. Za-
varovanje zajema nezgodne primere, ki bi se pripetili zavaro-
vancem 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 vad-
bo ali tekmovalnega mesta in nazaj domov, pri opravljanju 
določenih zadolžitev po naročilu uprave športnega društva, 

tj. sodelovanju na športnih sestankih, konferencah, pri nabavi 
športnih rekvizitov, ipd. in v času potovanja za opravljanje teh 

zadolžitev ter v prostem času. Zavarovanje traja od dneva 
sklenitve do 31. 12. 2018.

Adriatic Slovenica d. d. v primeru škodnega dogodka iz-
plača:

- dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne 
smrti, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl;

- dogovorjeno zavarovalno vsoto za trajno invalidnost, če za-
varovanec zaradi nezgode postane 100 % invalid, 

oziroma odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki 
ustreza odstotku delne invalidnosti, če zavarovanec 

zaradi nezgode postane delni invalid.

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.

http://www.agencija-mtt.si/downloads/zavarovalni%20pogoji/01-NEZ-01_08.pdf


MODRA ČLANSKA KARTICA KZS
 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.

Zavarovalno kritje znaša 10.000 eur.

Zavarovanje traja od dneva sklenitve do 31. 12. 2018

Številka generalne police odgovornosti imetnika modre 
kartice KZS: 10019148928.

Številka generalne police nezgodnega zavarovanja 
KZS: 10019188405.

Za zavarovanje Tujina AS izdelamo individualne police.



 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.

Zavarovanje je sklenjeno po Splošnih pogojih kasko za-
varovanja kopenskih motornih vozil 01-AKA-01/13 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 od dneva sklenitve do 31. 12. 2018.

Številka generalne police odgovornosti imetnika srebr-
ne kartice KZS: 10019173667.

Številka generalne police nezgodnega zavarovanja 
KZS: 10019188405.

Za zavarovanji Tujina AS in kasko kolesa izdelamo 
individualne police.

http://www.agencija-mtt.si/downloads/zavarovalni%20pogoji/kasko%2001-aka-01_13.pdf


 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)

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

Številka generalne police odgovornosti imetnika 
zlate kartice KZS: 10019173667.

Številka generalne police nezgodnega zavarovanja 
KZS: 10019188445.

Za zavarovanji Tujina AS in kasko kolesa izdelamo 
individualne police.



 ODGOVORI NA POGOSTO 
ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Zavarovanje odgovornosti fizične osebe imam sklenjeno pri za-
varovanju stanovanja, zato ne potrebujem dodatnega kritja 

odgovornosti imetnika članske kartice KZS.

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, preo-
stanek pa bo krila zavarovalnica. Pri zavarovanju odgovornosti 
imetnika kolesarske kartice KZS ni upoštevana odbitna franšiza.

Pri zavarovanju odgovornosti fizične osebe v sklopu stanovanjs-
kega zavarovanja je običajno vključen tudi športni rizik, toda le 

za športe, s katerimi se zavarovanec ukvarja poklicno. Če se torej 
udeležujete kolesarskih tekmovanj, se prej prepričajte, da je športi 

rizik v vašem primeru vključen.

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 kole-
sarjev. Članek ne navaja statistike nesreč, ki so jih povzročili kole-
sarji, so pa časopisne naslovnice polne zgodb- tudi takih, ki so se 
končale s smrtjo. Koliko je v takem primeru vredno človeško živl-

jenje? Kako boste plačali odškodnino, če se kaj podobnega zgo-
di 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!

Zdravstvenega zavarovanja v tujini: Tujina AS Kolesarske zveze 
Slovenija 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 tren-
ing ali tekmovanje, potem si z družinskim Corisom brez doplačila 

za kolesarjenje ne boste mogli veliko pomagati v primeru 
poškodbe.

Sklenjeno imam letno polico Tujina AS z doplačilom za tujino, zato 
zavarovanja Tujina AS Kolesarske zveze Slovenija ne potrebujem.

Res je. Bodite pa pozorni na ceno vašega zavarovanja in ceno 
npr. modre kartice, ki vključuje še zavarovanje odgovornosti in 

nezgodno zavarovanje ...

Zavarovanja Tujina AS ne potrebujem, saj imam Evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja.

Po naših podatkih so imetniki Evropske kartice morali sami plačati 
zdravstveno storitev v tujini, po povratku v domovino pa so prejeli 
povračilo v višini primerljivih zdravstvenih storitev v Sloveniji. V kar 
nekaj primerih so bile storitve v tujini dražje kot v Sloveniji, zato je 

razlika do polne cene zdravstvene storitve v tujini nosil vsak imetnik 
Evropske kartice sam.

Zakaj bi sploh sklenil/-a kasko zavarovanje kolesa do višine 500 
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. Premija pa je 
nizka. Če pa bi imeli sklenjeno zavarovanje na zavarovalno vsoto 
(ob predpostavki upoštevanja vrednosti kolesa ob nakupu sledn-
jega), bi znašala zavarovalnina znesek računa popravila, zman-
jšan za amortizacijo in rešene dele. 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. 

KAKO POSTOPATI V PRIMERU 
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. 

POŠKODOVAL/-A 
SEM SE V TUJINI

V primeru škodnega dogodka pokličite brezplačno šte-
vilko asistenčnega centra AS:

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

O nastalem škodnem dogodku morate vedno obvestiti asis-
tenčni 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 kas-

ko škode.

https://www.adriatic-slovenica.si/documents/21804/54780/OBR-RZP-115_Odskodninski_zahtevek_oskodovanec.pdf/c35c8b8f-b515-4a81-84d0-df5734caf17a
https://www.adriatic-slovenica.si/documents/21804/54780/OBR-RZP-114_Prijava_skode_odgovornost.pdf/c8e2afa8-68d5-4c79-b726-94a6510549c1
https://www.adriatic-slovenica.si/documents/21804/55002/OBR-NAZ+105+Prijava+nezgode.pdf/3eddbd26-7a9e-4f90-822a-317a5fb2e579
http://www.agencija-mtt.si/downloads/dopis%20k%20polici%20KK.doc
http://prijavo kasko škode
http://prijavo kasko škode


Pripomoček je namenjen 
vsem, ki se podajate s kolesom na ces-

to in bi želeli pridobiti več informacij o tveg-
anjih, ki ste jim pri tem izpostavljeni ter izbrati 

najoptimalnejšo kombinacijo kolesarske kartice 
KZS.

Dokument je avtorsko zaščiten- prepovedano je 
kopiranje in objavljanje dokumenta v komer-
cialne namene brez predhodnega soglasja 

Agencije MTT. 
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