Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, maj 2019

GAP zavarovanje,
da se v primeru
popolne škode
izognete
finančni izgubi.

Natančne informacije najdete v
splošnih pogojih zavarovanja, na
spletni strani zavarovalnice Triglav
www.triglav.si.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
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V primeru popolne škode (totalke) ali tatvine vozila se lahko zgodi, da utrpite veliko
finančno izgubo. S sklenitvijo GAP zavarovanja se z razmeroma majhnim vložkom temu
lahko izognete.
Finančna
izguba, ki jo
krije GAP
zavarovanje

S tem zavarovanjem zavarovalnica krije izgubo, ki jo utrpi zavarovanec v
primeru popolne škode (»totalka«, tatvina) na vozilu.

v EUR
Nakupna cena vozila

20.000

15.000

Stanje dolga iz financiranja + polog

Nova vozila:
Če nastane škoda:
• v prvih dveh letih zavarovanja, GAP zavarovanje krije razliko med ocenjeno
vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in nakupno ceno vozila,
• po dveh letih od pričetka zavarovanja razliko med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga in lastnega deleža.

Kritje GAP
zavarovanja

10.000

Vrednost vozila

5.000

Rabljena vozila:
GAP zavarovanje krije razliko med ocenjeno vrednostjo vozila na dan
škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga in lastnega deleža.

1. leto

Stanje kredita

Zavarovanje krije tudi morebitno franšizo kasko zavarovanja.
Pogoji
zavarovanja

GAP zavarovanje lahko sklenete za novo ali rabljeno vozilo, če:

Sklenitev
zavarovanja

Zavarovanje začne veljati ob 24. uri na dan, ko sklenete zavarovanje, in traja
do izteka kreditne ali lizinške pogodbe, vendar največ:

2. leto

3. leto

4. leto

Kritje GAP

5. leto
Vrednost vozila

Vozilo brez GAP zavarovanja:

• se uvršča v kategorijo osebnih ali lahkih gospodarskih vozil,
• je kupljeno na kredit ali lizing (finančni ali poslovno/operativni) in
• je zanj sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska.

• 84 mesecev za novo vozilo,
• 60 mesecev za rabljeno vozilo.

Avtomobilsko zavarovanje

Razlika do novega vozila

Zavarovanje preneha tudi:
• s predčasnim zaključkom kreditne ali lizinške pogodbe,
• ob odsvojitvi vozila,
• če je uveljavljen zavarovalni primer.
Kdaj nastopi
zavarovalni
primer?

Vozilo z vključenim GAP zavarovanjem:
GAP zavarovanje

Za nova vozila prvi dve leti zavarovanja:
• nastopi zavarovalni primer, ko je v primeru popolne škode preostanek dolga iz naslova kreditne ali lizinške pogodbe manjši od nakupne cene vozila.
Za vse ostale primere:
• nastopi zavarovalni primer, če je na dan škodnega dogodka vaš dolg do
banke ali lizinga z upoštevanjem lastnega deleža kupnine, večji od ocejene
vrednosti vozila.

Avtomobilsko zavarovanje

Razlika do novega vozila

V sodelovanju z:
GAP zavarovanje ne vpliva na višino izplačane zavarovalnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
ali zavarovanja avtomobilskega kaska.
O zavarovanju se lahko dogovorite ob ureditvi financiranja ali na prodajnem mestu nakupa vozila.
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Dodatne informacije najdete na www.renault.si, www.dacia.si, www.nissan.si ali na www.triglav.si.
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