GAP ZAVAROVANJE
Če je vaše vozilo popolnoma uničeno ali ukradeno, boste zanj
s strani zavarovalnice prejeli le ocenjeno tržno vrednost vozila.
Poleg tega boste morali vrniti še vaš morebitni dolg, ki ga morate
poravnati ﬁnančni instituciji.
Naše “zavarovanje nakupne cene” vam bo pokrilo razliko
med prejeto zavarovalnino iz naslova kasko zavarovanja ter
preostankom vašega dolga ter vrednostjo odbitne franšize.
OBSEG KRITJA:
• Razlika med prejeto zavarovalnino ter preostankom dolga
• Odbitna franšiza (do 2 odstotka)

SEDAJ SE LAHKO ZA
VOLAN USEDETE
POVSEM BREZ SKRBI
PREDNOSTI RENAULT POSLOVNEGA
NAJEMA
• Fiksni znesek oz najemnina, kjer je mesečni obrok praviloma
nižji kot pri ostalih oblikah ﬁnanciranja

BNI ZAVAROVANJE

• Vnaprej poznan strošek voznega parka podjetja zaradi
poznavanja ﬁksnega zneska

Zavarovanje posojilojemalca (velja za ﬁzične osebe) za primer
nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti ali izgube zaposlitve,
ščiti vas in vaše bližnje v težkih življenjskih okoliščinah, ko se
vaše ﬁnančno stanje lahko močno spremeni. Ob sklenitvi BNI
zavarovanja bodo omenjene ﬁnančne in življenjske težave lažje
prebrodljive.

• Neomejena pravica uporabe vozila v času pogodbe
• Prihranek časa, saj ob prevzemu vozila večino formalnosti
uredi lizingodajalec
• Pozitiven učinek na likvidnost
• En račun mesečno za vse vključene storitve
• Večja zanesljivost vozila zaradi rednega vzdrževanja

OBSEG KRITJA:

• Posodobljen vozni park

• V primeru izgube zaposlitve, zavarovalnica krije do 6
mesečnih najemnin

• Vračilo vozila ob izteku pogodbe, brez skrbi o prodaji

• V primeru nezgodne smrti ali nezgodne invalidnosti,
zavarovalnica krije celoten preostanek dolga
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RENAULT
POSLOVNI
NAJEM

RENAULT
POSLOVNI NAJEM
Poslovni najem ali operativni lizing je vrsta lizinga, ki je namenjena
vsem, ki jih zanima uporaba in ne nakup predmeta ﬁnanciranja
po koncu pogodbenega razmerja. Po končani dobi najema pri
poslovnem najemu ne pride do prenosa lastništva vozila od
najemodajalca na najemnika.

SPLOŠNE INFORMACIJE

MOŽNOST IZBIRE MED DVEMA
PRODUKTOMA
Za vas smo pripravili dve različni ponudbi, med katerima lahko izberete
tisto, ki se najbolj prilagodi vašim potrebam in željam. Obe ponudbi
vključujeta avtomobilsko zavarovanje s polnim kaskom ter vzdrževanje,
pri katerem se lahko odločite za redno vzdrževanje ali pa za redno
vzdrževanje in menjavo obrabnih delov. Priporočena je izbira opcije BOX+,
saj v tem primeru nimate dodatnih stroškov z izrednim vzdrževanjem.

Možnost po zaključku pogodbe:

PRO BOX
REDNO
VZDRŽEVANJE
AVTOMOBILSKO
ZAVAROVANJE

REDNO
VZDRŽEVANJE Z
OBRABNIMI DELI
AVTOMOBILSKO
ZAVAROVANJE

Stranka, ki svoje vozilo ﬁnancira preko ponudbe PRO BOX
in PRO BOX+, je upravičena do delno subvencioniranega
avtomobilskega zavarovanja (znesek vključen v mesečno
obveznost).
2) PONUDBA PO MERI
Paket avtomobilskega zavarovanja na voljo tudi pri ostalih
ponudbah (znesek vključen v mesečno obveznost).
Kritje:
AO+ - zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb

DODATNE STORITVE

• Najemojemalec najem zaključi

Možnost izbire ponudbe po meri

PRO BOX+

1) PAKET PRO BOX & PRO BOX+

AO - avtomobilska odgovornost

• Najemojemalec najem podaljša (vendar ne več kot
skupno 60 mesecev)

Izbirate lahko med dvema različnima ponudbama Renault
poslovnega najema: PRO BOX in PRO BOX+

VKLJUČENE STORITVE

VKLJUČENE STORITVE

Vračilo vozila ob izteku pogodbe

Odločite se za avtomobilsko zavarovanje, ki zagotavlja prihranek
in najboljša kritja, s katerimi boste zavarovali sebe, sopotnike ter
vašega jeklenega konjička. V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav
d.d., vam pod ugodnimi pogoji omogočamo ENOSTAVNO in
UGODNO PAKETNO ponudbo, ki zajema tako obvezno kot tudi
polno kasko zavarovanje.
Možnost izbire

Za popolno brezskrbnost lahko vključenim storitvam dodate še
opcijske ter si s tem oblikujete paket po svoji meri.

Doba ﬁnanciranja: 12 - 60 mesecev
Ponudba velja za osebna in lahka gospodarska vozila
Renault in Dacia

AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

NADOMESTNO VOZILO

AK - splošni avtomobilski kasko

PNEVMATIKE

K - kraja

REGISTRACIJA VOZILA

B - elementarne in naravne nesreče

GAP ZAVAROVANJE

D - divjad in domače živali

BNI ZAVAROVANJE

E - steklo
H - parkirišče*

OD VRAT DO VRAT PRO BOX*

OD VRAT DO VRAT PRO BOX+*

J - zunanja svetlobna telesa in ogledala

• KLICNI CENTER

• KLICNI CENTER

AAS+ - avtomobilska asistenca plus z vključenim nadomestnim vozilom

• PREVZEM IN VRAČILO
VOZILA

• PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

NE - nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

• REDNO VZDRŽEVANJE Z
OBRABNIMI DELI

PRZ - pravna zaščita zavarovanca

• REDNO VZDRŽEVANJE

• MENJAVA PNEVMATIK
• REGISTRACIJA VOZILA
*Dodatne storitve, vključene v opciji Od vrat do vrat, v primeru dogodka vključujejo prevzem in vračilo vozila.

*Kombinacija H je izključena pri lahkih tovornih vozilih.

