
     Naj vas ne skrbi ...
       ... zato smo tukaj mi!

Tudi če na potovanju letalo zamudi 
in se vaša prtljaga izgubi.
Če zbolite ali na težave naletite.

Zavarovanje po izbiri

Majhen strošek, velika varnost

Naše turistično zavarovanje z asistenco v tujini je sopotnik, na 

katerega se boste lahko zanesli v vsakem trenutku. Z vami bo, kjerkoli 

že boste (v avstralski divjini ali afriški puščavi), karkoli boste počeli 

(odkrivali lepote grških plaž). Zato se odločite modro, sklenite 

turistično zavarovanje z asistenco pri Zavarovalnici Maribor in si 

zagotovite brezskrbno, varno  in bolj sproščeno potovanje po tujini.

Zavarovanje vključuje naslednje storitve:

Zavarovalnica Maribor vam v sodelovanju z eno najve jih svetovno 

priznanih zavarovalnic AXA Assistance zagotavlja takojšnjo 

zdravniško oskrbo, pravno pomoč, pomoč pri izgubi prtljage… S 

posredovanjem izkušenih strokovnjakov boste morebitne težave na 

potovanju rešili veliko lažje, hitreje in brez dodatnih stroškov.

č

Turistično zavarovanje z asistenco v tujini lahko sklenete kot 

posameznik, za vso družino ali skupino. Prav tako lahko, glede na 

dolžino potovanja, prilagajate tudi čas trajanja zavarovanja. Tisti 

popotniki, ki se v tujino odpravljate pogosto, pa boste lahko sklenili 

letno zavarovanje.

Višina premije za turistično zavarovanje je v primerjavi s cenami 

potovanj majhen strošek. Lahko pa vam prihrani veliko denarja, skrbi 

in nevšečnosti. Posebej za vas smo pripravili dve obliki 

zavarovanj.

A. Letno turistično zavarovanje z asistenco v 
tujini

Vse premije so v EUR/osebo in že vsebujejo 8,5 % DPZP.
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PAKET 

B. Kratkoročno turistično zavarovanje z
asistenco v tujini

Vse premije so v EUR/osebo in že vsebujejo 8,5 % DPZP.
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Ko potrebujete pomoč, obvezno pokličite dežurni center na telefonsko številko:

Operaterji so vam na voljo 24 ur na dan vse dni v letu v slovenskem jeziku.
Operaterju sporočite:

080 19 21 za klice iz Slovenije,

+386 2 618 05 20 za klice iz tujine.

svoje ime in priimek, številko police turističnega zavarovanja, datum začetka in poteka (veljavnost) zavarovanja,

kraj, kjer se nahajate in telefonsko številko na kateri ste dosegljivi,

na kratko opišite problem, ki ga imate in kakšno pomoč potrebujete.

Kako 

do takojšnj
e

pomoči v tuj
ini


