Zavarovanje stroškov postopka
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: ARAG SE - podružnica Slovenija
Produkt: Zavarovanje stroškov postopka za pravne osebe

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 pogodbeno dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

?

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Ponujamo vam zavarovanje stroškov postopka v nadaljevanju zavarovanje pravne zaščite ali na kratko PZ, s katerim
zagotovite podjetju in zaposlenim pravno varnost. PZ krije stroške v izvensodnih in sodnih postopkih.

Kaj je zavarovano?
Paket KOMFORT je obvezni paket, ki pravnim osebam zagotavlja
naslednja kritja:
PZ svetovanja,
dostop do spletnega pravnega centra ARAG,
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov,
obrambo v kazenskih postopkih, ki so posledica
nenaklepnih kaznivih dejanj,
obrambo v prekrškovnih postopkih,
spore z zaposlenimi pred delovnimi sodišči,
spore s socialnimi ustanovami (ZPIZ, ZZZS),
spore z zavarovalnicami zaradi zavarovalnih pogodb in
izvensodno izterjavo neplačnikov v Sloveniji.
Zaposlenim je iz naslova zaposlitve - opravljanja poklica
zagotovljeno kritje stroškov pri:
uveljavljanju odškodninskih zahtevkov,
obrambi v kazenskih postopkih, ki so posledica
nenaklepnih kaznivih dejanj,
obrambi v prekrškovnih postopkih,
sporih s socialnimi ustanovami.
Kaj lahko dodatno zavarujemo?
Paket E-IZVRŠBA - nadaljevanje izvensodne izterjave z
elektronsko izvršbo.
Paket POGODBA - PZ splošnega pogodbenega prava do
dogovorjene meje pravdne vrednosti.
Paket PROMET
• PZ VOZILA - zavarovano je vozilo, voznik in potniki.
• PZ VOZNIKA - zavarovani so vozniki na službeni poti.
Paket NEPREMIČNINE - kritje sporov vezanih na nepremičnine
v lastni rabi, dane ali vzete v najem.
Katere 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.

Kaj ni zavarovano?
Zavarovalno kritje imate samo, če je vzrok oziroma razlog
spora nastal po sklenitvi zavarovanja. Prav tako pa morate
imeti izbrano ustrezno kritje oziroma paket.
Iz zavarovalnega kritja so izključeni dogodki, ki so nastali
pred sklenitvijo zavarovanja in dogodki, ki so se zgodili v
času čakalne dobe.
Zavračanje odškodninskih zahtevkov.
Spori v zvezi z davki in drugimi dajatvami države.
Zastopanje v upravnih postopkih in v zvezi z javnimi
naročili.
Seznam ostalih izključitev je podrobno opisan v 7. členu
SPPZ, kot tudi v členih posebnih določb SPPZ.

Ali je kritje omejeno?
Spor ima lahko več vzrokov. Vseh vzrokov se ne da zavarovati, saj bi to imelo za posledico bistveno višjo premijo.
Zaradi tega zavarovanje PZ ne vključuje na primer spore:
za naklepna kazniva dejanja pri splošni kazenski PZ ,
pri delovnem pravu iz naslova individualnih pogodb o
zaposlitvi,
pri nakupu, prodaji ali financiranju nepremičnin in naložb,
glede avtorskih pravic, patentov ali pravic iz naslova
blagovne znamke,
vezane na dodelitev posojila,
vezane na igre na srečo ali obljube o donosu,
v primeru, da je zavarovanec v času škodnega dogodka pod
vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil,
spore med solastniki, družbeniki in delničarji,
pri paketu NEPREMIČNINE so zavarovane samo nepremi-čnine
navedene v zavarovalni polici,
pri paketu PROMET:
• v primeru, da zavarovanec ni imel veljavnega vozniškega
dovoljenja ali mu je očitan pobeg.
• PZ VOZILA - zavarovana so vozila in plovila navedena v
zavarovalni polici.
• PZ VOZNIKA - zavarovane so osebe navedene v zavarovalni
polici.
pri paketu POGODBA so zavarovani pogodbeni spori na
gospodarskem področju v Sloveniji, do dogovorjene meje
pravdne vrednosti spora.
Čakalna doba
Pri posameznih kritjih je predvidena čakalna doba - to je čas, ki
teče od začetka zavarovanja in znaša:
3 mesece pri PZ na področjih: splošnega pogodbenega
prava, PZ delovnega prava in PZ socialnega zavarovanja ter
PZ nepremičnin.
Zavarovalno kritje prične veljati po izteku čakalne dobe.

Kje velja zavarovanje?
ü Paket KOMFORT - osnovni paket:

Zavarovalno varstvo velja v celotni Evropi in državah ob Sredozemskem morju, z izjemo PZ na področju zavarovalne pogodbe, PZ delovnega
prava in socialnega zavarovanja in PZ nepremičnin, kjer velja kritje v EU.

ü Razširjeno kritje - Paket E-IZVRŠBA

Zavarovalno varstvo velja v Sloveniji.

ü Razširjeno kritje - Paket POGODBA

Zavarovalno varstvo velja v Sloveniji.

ü Razširjeno kritje - Paket PROMET
• PZ Vozila - zavarovalno varstvo velja v celotni Evropi, z izjemo PZ pogodb o vozilu, ki velja v državah Evropske unije - EU.
• PZ Voznik - zavarovalno varstvo velja v celotni Evropi.
ü Razširjeno kritje - Paket NEPREMIČNINE
Zavarovalno varstvo velja za nepremičnine, ki se nahajajo v državah Evropske unije - EU.

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 seznaniti 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.

Kako prijavite škodni dogodek?

•
•

Pokličite nas na 01 236 41 85 ali 01 236 41 84.
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 obravnava, odvetnika pa plačamo v
skladu z odvetniško tarifo.
• Zaposleni ima kritje le z vašim soglasjem.

Kdaj in kako plačam?
Letno premijo lahko v skladu z dogovorom plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Glede na izbran način plačevanja vam pošljemo
račun, ki ga morate poravnati v 8 (osmih) dneh po prejemu.

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.

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.
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