
Zavarovanje stroškov postopka

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: ARAG SE - podružnica Slovenija
Produkt: Osebna pravna zaščita

Ta dokument vsebuje kratek povzetek informacij o zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
informacije o vsebini vašega zavarovanja so vam na voljo v pogodbeni dokumentaciji, ki vključuje zavarovalno ponudbo ter polico in
splošne pogoje. Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Kaj je zavarovano?

Obseg obveznega paketa vključuje:VARNOST

dostop do spletnega pravnega centra ARAG,

splošno odškodninsko PZ na zasebnem področju,

splošno kazensko PZ na zasebnem področju,

PZ na področju socialnega zavarovanja,

PZ splošnega pogodbenega prava,

PZ zavarovalnih pogodb in

PZ svetovanja.

Kaj lahko dodatno zavarujemo?

P SAKET LUŽBA - PZ na področju delovnega prava, splošna
kazenska in odškodninska PZ na poklicnem področju

P NAKET EPREMIČNINA - PZ na področju nepremičnin

P PAKET ROMET - PZ motornih vozil in plovil ter PZVoznika

P DAKET RUŽINA - PZ na področju dednega prava in PZ na
področju družinskega prava

K ?atere stroške krijemo

stroške odvetnika,

stroške izvedeniških mnenj na zahtevo sodišča,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (npr. fotokopiranje ipd.),

sodne stroške oz. takse oz. povprečnine,

zagotovimo polog varščine do 100.000 €,

potne stroške na sojenje v tujini,

stroške izvensodnih poravnav in mediacij kot tudi

stroške nasprotne stranke, določene v sodbi.

Kakšna je višina zavarovalne vsote?

100.000 € po posameznem škodnem dogodku,

brez samopridržaja,

brez agregatnega limita - stroški se ne seštevajo.

Kako prijavite škodni dogodek?

Pokličite nas na 01 236 41 84 ali 01 236 41 85.

Napotili vas bomo na kontaktnega odvetnika, ki vam bo
svetoval vaš naslednji korak ter namesto vas  napisal in
nam posredoval prijavo škodnega primera.

Za zastopanje pred sodiščem imate svobodno izbiro
odvetnika s področja sodišča, na katerem poteka obrav-
nava. Odvetnika plačamo v skladu z odvetniško tarifo.

V kolikor ste sklenili zavarovanje za vso družino, imajo
sozavarovane osebe kritje le z vašim soglasjem.

Ali je kritje omejeno?

Spor ima lahko več vzrokov. Vseh možnih vzrokov se ne da
zavarovati, saj bi imelo to za posledico bistveno višj premij .e e
Zaradi tega zavarovanje PZ ne na primer sporov:zajema

pri splošni kazenski PZ za naklepna kazniva dejanja,

pri PZ na področju delovnega prava niso kriti spori iz
naslova individualnih pogodb,

pri nakupu, prodaji ali financiranju nepremičnin,

glede avtorskih pravic, patentov ali pravic iz naslova
blagovne znamke,

o nakupu, prodaji, upravljanju in financiranju naložb,
vezanih na dodelitev posojila,

vezanih na igre na srečo ali obljube o donosu,

v primeru, da je zavarovanec v času škodnega dogod-ka
pod vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil,

v primeru, da zavarovanec ni imel veljavnega vozniškega
dovoljenja ali mu je očitan pobeg,

v katerih ni možnosti za uspeh v postopku.

Čakalna doba

Pri posameznih kritjih je predvidena čakalna doba - to je čas,
ki teče od začetka zavarovanja in znaša:

3 mesece pri PZ splošnega pogodbenega prava in PZ na
področju socialnega zavarovanja, ki sta sestavni del paketa
V , S N .ARNOST LUŽBA EPREMIČNINAkot tudi pri paketih in Pri
paketu čakalna doba ne velja pri kritjih splošneSLUŽBA
kazenske in odškodninske PZ.

od 6 do 12 mesecev pri paketu D .RUŽINA

Zavarovalno kritje prične veljati po izteku čakalne dobe.

Kaj ni zavarovano?

Zavarovalno kritje imate samo, če imate izbrano ustrezno
kritje. Prav tako pa mora vzrok oziroma razlog spora
nastati po sklenitvi zavarovanja.

Iz zavarovalnega kritja so izključeni dogodki, ki so nastali
pred sklenitvijo zavarovanja in dogodki, ki so se zgodili v
času čakalne dobe.

Seznam ostalih izključitev je podrobno opisan v členu7.
SPPZ, kot tudi pri posameznih kritjih, dogovor jenih v-
posebnih določbah splošnih pogojev.

Pri paketu niso zavarovane nepremičnine, kiNEPREMIČNINE
jih oddajate v najem.

Pri paketu niso vključene pogodbe in zavarovalneVARNOST
pogodbe, vezane na motorna vozila ali plovila. Te so
vključene v paketu P .ROMET

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Ponujamo vam zavarovanje pravne zaščite ali na kratko PZ sistroškov postopka v nadaljevanju . S tem zavarovanjem
zagotovite pravno in s tem tudi socialno varnost. PZ krije stroške v izvensodnih in/ali sodnih postopkih. Obseg izbranih
zavarovanih nevarnosti je določen na polici.

?



Kje velja zavarovanje?
Osnovni paket:

Zavarovalno varstvo velja v celotni Evropi in državah ob Sredozemskem morju, z izjemo PZ na področju splošnega pogodbenega prava in
PZ na področju socialnih zavarovanj, kjer velja kritje v državah Evropske unije - EU.

Dodatni paketi - razširjeno kritje:
Zavarovalno varstvo velja v državah Evropske unije - EU, z izjemo odškodninske in kazenske PZ pri paketu kjer velja zavarovanje vP ,ROMET

celotni Evropi in državah ob Sredozemskem morju.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje lahko prekinete v pisni obliki ob izteku vsakega zavarovalnega leta, ko ste poravnali letno premijo.
Obseg zavarovalnega kritja lahko tekom zavarovalne dobe spremenite - zmanjšate ali povečate. O spremembah kritja nas morate obvestiti v
pisni obliki. Spremembe pričnejo veljati s 1. v prihodnjem mesecu, ko ste nas o tem obvestili. Po opravljeni spremembi vam pošljemo novo
zavarovalno polico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno kritje nastopi z dnem, navedenim na zavarovalni polici in pod pogojem, da ste poravnali dogovorjen obrok premije. Za kritja, ki
vključujejo čakalno dobo zavarovalno kritje nastopi s potekom čakalne dobe.
Zavarovanje pravne zaščite sklenete za zavarovalno dobo desetih let.

Kdaj in kako plačam?
Letno premijo lahko v skladu z dogovorom plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno preko SEPA trajnega naloga ali plačilnega naloga -
položnice (z doplačilom). V primeru, da se odločite plačevati s plačilnim nalogom znaša doplačilo 6% pri mesečnem, 4% pri četrtletnem in 2% pri
polletnem načinu plačila. V primeru letnega plačila premije s plačilnim nalogom ni doplačila.

Kakšne so moje obveznosti?
• Na vprašanja v obrazcu Ponudba morate popolno in resnično odgovoriti.

• Obvestiti nas morate takoj, ko se podatki, ki so navedeni na zavarovalni ponudbi ali polici, spremenijo.

• Nas in odvetnika, ki vas zastopa, morate o zadevi popolno in resnično informirati in na zahtevo dostaviti vsa potrebna dokazila.

• O ukrepih, ki bi lahko povzročili dodatne stroške, se morate predhodno posvetovati z nami.

• Vaša skrb je, da stroške postopka obvladujete v smislu dobrega gospodarja, torej kar najbolj ekonomično.

• Vse spremembe in izjave nam morate posredovati v pisni obliki.
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