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ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj, 
ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji,
Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče

ZAVAROVANJE IMETNIKOV PLAČILNIH KARTIC 

Upravičenec  
do ERGO  
zavarovalnih  
kritij

Priimek / Ime: Datum rojstva:

Ulica / hišna številka: Spol: o ženski  

o moški 

Državljanstvo: 

Poštna št.: Pošta: Telefonska številka:

Davčna številka: Elektronski naslov:

Vrsta kritja
(glej prilogo)

o Domska asistenca               o Asistenca na cesti zaradi okvare vozila               o Zavarovanje kartic        

o Zavarovanje kupljenega blaga               o Nezgodno zavarovanje               o Zavarovanje na potovanjih v tujini  

Prijava policiji
Policijska postaja (mesto, država); datum in ura prijave Zapisnik priloga prijave:

o DA            o NE

Škodni primer
Kraj škode (naselje, ulica, hišna številka):

Datum: Ura:

Priče škodnega dogodka (ime in priimek, naslov, telefon):

Podroben opis škodnega dogodka in vzrok škode:

Zavarovani paket:

Tel.: 01/600 58 10, 01/600 58 49
Fax: 01/600 58 19
E-mail:  skode@ergo.si

Zahtevek za povračilo stroškov/Prijava škodnega dogodka



2 - 3Obrazec prijava skode imetnikov plačilnih kartic

Predvidena višina škode v EUR:

Podatki o poškodovanih, odtujenih oz. odvzetih predmetih / škoda

Predmet (opis, tip) Št. kosov Starost predmeta Vrednost v EUR Priloga račun št:

Ali imate kritje za nastali zavarovalni primer podan še pri kateri zavarovalnici (če da, potem navedite št. police in zavarovalnico):
 
__________________________________________________________________________________________

Opomba: Skladno z 949. členom Obligacijskega zakonika zavarovalnina ne more biti večja od škode, ki je zavarovancu nastala z nastankom zavarovalnega primera. 

Nakazilo zavarovalnine naj se izvrši na TRR sklenitelja zavarovanja (podatki na prvi strani)                 Banka: ___________________________________________________ 

št. TRR: ___________________________________________________________________________________     davčna št.: ________________________________________________         

Priloge k odškodninskem zahtevku:

o Račun za zdravniški pregled št.: ___________________________________ o Račun za zdravljenje št.:  ______________________________________________       

o Račun za zdravila št.: ____________________________________________ o Račun za nujen prevoz št.:  ____________________________________________       

o Ostalo:         

 -                                                                                                   -

 -                                                                                                   - 

 -                                                                                                   -

Soglašam in dovoljujem ter istočasno pooblaščam ERGO asistenčni center in ERGO zavarovalnico, podružnico v Sloveniji, da lahko vezano na reševanje tega zahtevka 
poizveduje in zahteva vse potrebne dokumente pri za to pristojnih organih (npr. policija, sodišče, ipd.), ter jamčim za pravilnost in verodostojnost podatkov iz tega 
zahtevka. Po prejetju zahtevka lahko zavarovalnica za potrebe reševanja tega primera zahteva dodatna dokumente oz. dokazila. 

Kraj, datum: ________________________________________________________ Podpis zavarovanca: ____________________________________________________________
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A DOMSKA ASISTENCA

1. Asistenca pri organizaciji tehničnih storitev 

2. Dostop do organizirane mreže ponudnikov tehničnih storitev 

3. Obisk zdravnika na domu v primeru nezgode zavarovanca

4. Obisk medicinske sestre na domu v primeru nezgode zavarovanca 

5. Nujna dostava zdravil

6. Nega na domu po hospitalizaciji

7. Pomoč pri iskanju informacij o ponudnikih zdravniških storitev

8. Informacije v primeru nastanka invalidnosti

9. Informacije o zdravilih in lekarnah

B ASISTENCA NA CESTI ZARADI OKVARE VOZILA

1. Popravilo vozila na mestu okvare ali vleka vozila

2. Nadomestno vozilo

3. Nastanitev

4. Nadaljevanje potovanja

C ZAVAROVANJE KARTIC

1. Zavarovanje limita na transakcijskem računu

2. Protipravni odvzem gotovine pri bankomatu

3. Nadomestilo za odtujene ključe in dokumente 

4. Zloraba kartice

5. Pravna pomoč

D ZAVAROVANJE KUPLJENEGA BLAGA

1 Zavarovanje blaga med transportom

2. Podaljšano jamstvo 

E NEZGODNO ZAVAROVANJE

1. Popolna in delna trajna invalidnost

2. Nezgodna smrt

F ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO

1. Stroški nujne zdravniške oskrbe

2. Prevoz v bolnišnico v državo prebivališča

3. Nujna dostava zdravil

4. Prevoz posmrtnih ostankov v domovino

5. Vrnitev mladoletnih oseb v domovino

6. Prevoz sorodnikov v domovino

7. Nastanitev sorodnika(-ov)

8. Nujen prenos sporočil 

9. Informacije pred potovanjem

10. Informacije o predstavništvih v tujini

11. Informacije v primeru izgube dokumentov

12. Pravna pomoč

13. Nadaljevanje potovanja

14. Zamuda prtljage

15. Zavarovanje prtljage

16. Civilna odgovornost

Priloga:


