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Ta dokument predstavlja kratek pregled ključnih informacij o zavarovalnem produktu. Podrobnejše predpogodbene 
in pogodbene informacije boste našli v zavarovalni polici, pripadajočih pogojih in drugi dokumentaciji, ki ste jo prejeli 
pred in ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. 

 
Vrsta zavarovanja 
Zavarovanje naprav je zavarovalni produkt, s katerim lahko zavarujete Naprave, kupljene pri družbi iSTYLE d.o.o. 
(Partner), in sicer tablične računalnike, prenosne računalnike in osebne računalnike, na način, da s plačilom premije 
pristopite k t.i. skupinski zavarovalni shemi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje  

  Kaj je zavarovano? 

Allianz omogoča zavarovanje naslednjih naprav:  
 

 tablični računalniki,  

 prenosni računalniki,  

 osebni računalniki. 
 
Allianz vam v Zavarovalnem obdobju do višine 
določene Zavarovalne vsote kritje:  
 
1) Dodatna zaščita: kritje, ki ga Allianz zagotavlja za 
Naprave po izteku zakonsko zahtevane proizvajalčeve 
garancije oz. dodatne (prostovoljne) proizvajalčeve 
garancije (v nadaljevanju skupaj: proizvajalčeve 
garancije), katerakoli se izteče kasneje. Vzrok napake 
je ali v izdelavi ali materialu ali obliki ali izračunu ali 
servisiranju ali sestavljanju izdelka pri proizvajalcu.  
 
 
 
 

 Kaj ni zavarovano? 

✗ škoda, ki je posledica zapustitve, pozabe ali izgube 

ter najema ali zakupa Naprave, neposrednih padavin, 
običajne obrabe, neupoštevanja navodil, 
odgovornosti tretjih oseb, računalniških virusov, 
vlage, mehanskega delovanja sile, izgubljenih 
podatkov na napravi, tatvine ali drugega kaznivega 
dejanja, ki ima za posledico poškodovanje ali 
izginotje Naprave, protipravnega ravnanja, naklepa 
ali malomarnosti zavarovanca/uporabnika Naprave. 
✗ škoda, ki je posledica vojne, vstaje, nemirov, 
terorističnih dejanj, razlastitve, naravnih in nuklearnih 
nesreč ali drugih primerov višje sile 
✗ posredna škoda/posledična škoda, povezana z 

zavarovanim škodnim dogodkom 
✗ škoda zaradi neposredne ali posredne poškodbe 
drugih naprav 
✗ škoda zaradi manjših napak ali poškodb 

(praskanje, drgnjenje in druge estetske napake, ki ne 
vplivajo na tehnično delovanje naprave)  
✗ stroški rednega vzdrževanja in škode potrošnega 
materiala (npr.: baterije) 

 

   Ali je kritje omejeno? 

!  Allianz bo povrnil škodo samo v primeru, da se 

napaka na Napravi pokaže po izteku (kasnejše) 
proizvajalčeve garancije in da je vzrok napake v 
izdelavi / materialu / obliki / izračunu / servisiranju ali 
sestavljanju izdelka pri proizvajalcu.  
 
! Lastni delež: v primeru uveljavitve škode na 

Napravi ste, razen v primeru uveljavljanja kritja 
Nepooblaščene uporabe Naprave, obvezani plačati 
dogovorjen znesek lastnega deleža. 
 
! Zavarovalna vsota: najvišja obveznost Allianza v 

primeru nastanka zavarovanega škodnega primera 
ne presega 6.000,00 EUR na en škodni dogodek. 
 
! Allianz krije zavarovalnino  za največ tri škodne 

primere. 
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  Kje velja zavarovanje? 
 

 Zavarovalno kritje velja na ozemlju celega sveta. 
 Vse storitve iz naslova zavarovanja se nudijo izključno v Republiki Sloveniji.  
 

  Kakšne so moje obveznosti?  

• plačilo premije v enkratnem znesku (zavarovanec) 
 
• Ob škodnem dogodku obvestite Zavarovalnico najkasneje v roku 7 dni na naslednji način: 

 Z izpolnitvijo in podpisom Obrazca prijave škode (dostopen na internetni strani Zavarovalnice: 

www.allianz-slovenija.si), ki ga morate poslati na elektronski naslov: istyle.si@allianz-assistance.at. 
 Hkrati lahko prijavite nastanek škode med delovnim časom od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro 

preko klicnega centra na telefonsko številko 080 51 01. 
 

  Kdaj in kako plačam? 

Premija se plača v enkratnem znesku, ob pristopu v t.i. skupinsko zavarovalno shemo, s katerim zavarujete 
svojo Napravo. 

 Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 

Zavarovalno kritje začne veljati po izteku 24. ure od dneva prenehanja proizvajalčeve garancije. 
 
Zavarovalno kritje preneha veljati:  z iztekom 24. ure dneva poteka zavarovanja, kot je naveden na Potrdilu o 
zavarovalnem kritju. Izjeme: Zav. kritje preneha tudi v primeru Popolne škode in primeru vračila Naprave zaradi 
uveljavljanja garancijskih ali potrošniških pravic. 

 

 Kako lahko odstopim od pogodbe? 
 
V primeru vračila Naprave iz razlogov, ki jih določajo predpisi s področja varstva potrošnikov in potrditve razloga 

vračila s strani Prodajalca naprave, imate, kot potrošnik, pravico do popolnega vračila premije, v kolikor pravica 

do delne škode na Napravi ni bila upravičeno uveljavljena.                                                                                                                                                                                                
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http://www.allianz-slovenija.si/
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