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Potrdilo o zavarovanju uporabnikov zlatih Visa in poslovnih Visa plačilnih kartic
Abanke
I. UVOD
(1) Abanka d.d. je z Zavarovalnico Triglav, d.d., Miklošičeva 19,1000 Ljubljana, davčna številka
SI80040306, matična številka 5063345, sklenila dogovor o zavarovanju uporabnikov zlatih Visa in
poslovnih Visa plačilnih kartic Abanke.
(2) Za uporabnika plačilne kartice Abanke d.d. se šteje:
- potrošnik, ki je z Abanko d.d. sklenil pogodbo za izdajo zlate plačilne kartice Visa,
- fizična oseba, ki jo je potrošnik, ki je z Abanko d.d. sklenil navedeno pogodbo, pooblastil za
uporabo zlate plačilne kartice Visa,
- fizična oseba, ki jo je podjetnik, zasebnik ali pravna oseba, ki uporablja plačilne storitve Abanke
d.d. kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje in ki z Abanko d.d. sklene pogodbo o odprtju in
vodenju transakcijskega računa, pooblastil za uporabo poslovne Visa plačilne kartice
(v nadaljevanju: uporabnik kartice).
(3) Zavarovanja po tem dogovoru stopijo v veljavo z dnem 1.7.2015.
(4) V nadaljevanju povzemamo vsebino in obliko zavarovanja uporabnikov kartic po navedenem
dogovoru.
II. ZAVAROVANE OSEBE
(1) Zavarovan je uporabnik kartice (zavarovanec), ki je vključen v zavarovanje ne glede na njegovo
zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost.
III. TRAJANJE ZAVAROVANJA IN ZAVAROVALNEGA JAMSTVA
(1) Zavarovalno jamstvo za posameznega uporabnika kartice prične ob 00.00 naslednjega dne, ko je
sklenjena pogodba za izdajo kartice.
(2) Zavarovalno jamstvo za posameznega uporabnika kartice preneha ob 24.00 tistega dne, ko
preneha pogodba za izdajo kartice oziroma je preklicano pooblastilo za uporabo kartice.
(3) Zavarovalno jamstvo za posamezno zavarovanje se prične oziroma preneha tudi v skladu z določili
splošnih pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju.
IV. VSEBINA ZAVAROVANJA
(1) Zavarovanje uporabnika kartice vključuje naslednja zavarovanja:
A. NEZGODNO ZAVAROVANJE DOMA (V REPUBLIKI SLOVENIJI) - V PROSTEM ČASU
B. NEZGODNO ZAVAROVANJE V TUJINI – 24 URNO JAMSTVO
C. TURISTIČNO ZAVAROVANJE
(2) Za nezgodno zavarovanje po točki A in B veljajo Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb PGNE/17-4, Skupna določila splošnih pogojev PG-ZP-skudo-18-5 in Dopolnilni pogoji za skupinsko
nezgodno zavarovanje komitentov bank in finančnih družb PG-npt-VHV/13-7. Če se njihova vsebina
razlikuje od določil tega potrdila o zavarovanju, veljajo določila potrdila o zavarovanju.
(3) Za turistično zavarovanje po točki C veljajo Splošni pogoji za turistično zavarovanje PG-tur-pn/15-6
in Klavzula o izključitvi terorističnih dejanj KL-ZA-teror/02-1. Če se njihova vsebina razlikuje od
določil tega potrdila o zavarovanju, veljajo določila potrdila o zavarovanju.
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A. NEZGODNO ZAVAROVANJE DOMA (V REPUBLIKI SLOVENIJI) - V PROSTEM ČASU
(1) Nezgodno zavarovanje doma (v Republiki Sloveniji) – v prostem času vključuje naslednja
zavarovalna kritja:
Zavarovanje
Višina zavarovalnega kritja (v EUR)
Nezgodna smrt
Trajna invalidnost

1.600
8.000

(2) Zavarovalno jamstvo je podano, če se je nezgoda pripetila v prostem času zavarovanca. Prosti čas
je čas, ko zavarovanec ne opravlja svojega rednega ali pogodbenega dela. Za prosti čas se ne
šteje čas, ko je zavarovanec na poti na delo oziroma z dela. Jamstvo velja le v Republiki
Sloveniji.
B. NEZGODNO ZAVAROVANJE V TUJINI – 24 URNO JAMSTVO
(1) Nezgodno zavarovanje v tujini (24-urno jamstvo) vključuje naslednja zavarovalna kritja:
Zavarovanje
Višina zavarovalnega kritja (v EUR)
Nezgodna smrt
Trajna invalidnost

10.000
20.000

(2) Zavarovalno jamstvo je podano le na potovanjih v tujini (ne velja v Republiki Sloveniji). Velja 24-urno
jamstvo.
OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI ZAVAROVANJA
(1) Za nezgodno zavarovanje po točki A in B velja, da če je zavarovanec ob nezgodi starejši kot 75 let,
izplača zavarovalnica 50 % višine zavarovalne vsote.
C. TURISTIČNO ZAVAROVANJE
(1) Turistično zavarovanje vključuje naslednja zavarovalna kritja:
Zavarovanje
Višina zavarovalnega kritja (v EUR)
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z
asistenco
stroški potrebne zdravniške oskrbe
od tega stroški prevoza
Zavarovanje odgovornosti
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za:
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.
če pa so v zaklenjenem hranišču
umetniške predmete in zbirke
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine
Zavarovanje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve
z njega

do 35.000
do 10.000
do 25.000
do 400
do 75
do 250
do 75
do 250
do 2.500

(2) Turistično zavarovanje vključuje tudi 24 urno zdravstveno asistenco v tujini. Vsak zavarovanec
prejme tudi kartico turističnega zavarovanja Zavarovalnice Triglav, na kateri je navedena telefonska
številka Triglav asistence in številka njegove zavarovalne police turističnega zavarovanja, ki je poleg
imena in priimka osnovni podatek ob prijavi škode ali kontaktu z asistenco v tujini.
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