
Priporočamo vam turistično zavarovanje zavarovalnice Evropsko turistično zavarovanje. 
24-urna-asistenca po vsem svetu!

Zavarovanje odpovedi potovanja / prekinitev potovanja
Odpoved potovanja: Povračilo stroškov pri odpovedi potovanja v primeru neudeležbe. 
Zavarovalno kritje pod 1. točko je potrebno skleniti na dan rezervacije in velja od dne sklenitve zavarovanja do dne 
začetka potovanja - če zavarovanje sklenete kasneje, zavarovalno kritje velja za dogodke (z izjemo nezgod,  
smrtnih primerov in elementarnih nesreč), ki nastopijo po 10. dnevu po sklenitvi zavarovanja.

Prekinitev potovanja: Povračilo rezerviranih in neizkoriščenih storitev potovanja.  
Povračilo dodatnih stroškov povratka domov do 100 %

Zavarovani vzroki za odpoved potovanja / prekinitev potovanja:
• nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode,   

slabega prenašanja cepljenja ali smrti (že obstoječe bolezni so 
 zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne); kritje ne velja za 
kronične bolezni;
• nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti 
družinskega člana, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanje, če je s 
tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju;

• težjih zapletov pri nosečnosti;
• večje materialne škode na vaši lastnini v kraju bivanja zaradi  

elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe,  
če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.

Storitve so upodobljene le v odlomkih. Dodatne informacije so vam na voljo v vaši turistični agenciji ali pa neposredno v asistenčnem centru GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana,  
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, klicni center: tel. 080 70 77 ali +386 1 47 57 100, e-pošta: info.si@generali.com, spletna stran: www.generali.si

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi napak v tisku. Stanje 10/2018.

Cena potovanja do Svet
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€ 200,- € 11,-

€ 300,- € 16,-

€ 400,- € 20,-

€ 500,- € 24,-

€ 750,- € 35,-

€ 1.000,- € 46,-

€ 1.500,- € 69,-

€ 2.000,- € 92,-

€ 2.500,- € 115,-

€ 3.000,- € 138,-

€ 4.000,- € 184,-

* Družina: Zavarovalno kritje velja za največ sedem oseb, ki potujejo skupaj, pri čemer sta lahko največ dve 
osebi polno letni (18. rojstni dan pred dnem nasto-pa potovanja). Ni nujno, da so osebe med seboj 
v sorodu. 

** Evropa: Vse evropske države v geografskem pomenu, vse države, ki ležijo ob Sredozemskem morju in 
sredozemski otoki, Jordanija, Madeira in Kanarski otoki.

Celosten paket zavarovanja potovanja
Odpoved potovanja: Ista storitev kot pri Zavarovanju odpovedi potovanja.

Prekinitev potovanja: Povračilo rezerviranih in neizkoriščenih storitev potovanja. Povračilo dodatnih 
stroškov  povratka domov do 100 %.

Prtljaga: Nadomestitev dejanske vrednosti prtljage pri poškodbi, tatvini ali izgubi (npr. zaradi prevoznika):  
Posameznik do € 2.000,-; na družino do € 4.000,-.  
Potrebni nadomestni nakupi pri zapoznelo prispeli prtljagi:  
Posameznik do € 200,-, na družino do € 400,-. 
Pomoč in povračilo stroškov za nadomestne potovalne dokumente:  
Posameznik do € 200,-, na družino do € 400,-.

Iskanje in reševanje: Stroški za iskanje in reševanje zavarovanca zaradi  nezgode, življenjske nevarnosti v 
gorah ali na morju do € 10.000,- (npr. gorska reševalna služba in prevoz s helikopterjem od kraja nezgode do 
bolnišnice).

Nezgodno zavarovanje: Odškodnina za trajno invalidnost od 50 % naprej do € 40.000,-.

Zdravstvene storitve v tujini: 
Krijemo stroške za stacionarno oskrbo v bolnišnici do € 200.000,-, za ambulantno 
zdravniško oskrbo do 100 %, prevoz domov v primeru zdravstvene nuje  
(vklj. reševalno letalo) do 100 %, premestitev do 100 %.  
Prevoz zdravil do 100 %. 
Povratek otrok z nadzorno osebo do € 4.000,-.

Odgovornost zasebnika na potovanju:  
Osebna odgovornost zasebnika na potovanju do € 100.000,-.

Cena potovanja do Evropa** Svet

Posameznik

€ 400,- € 37,- € 54,-
€ 750,- € 48,- € 60,-

€ 1.000,- € 57,- € 68,-
€ 1.500,- € 78,- € 87,-
€ 2.000,- € 99,- € 107,-
€ 2.500,- € 121,- € 128,-
€ 3.000,- € 143,- € 149,-

Družina*

€ 750,- € 74,- –
€ 1.500,- € 98,- € 124,-
€ 2.000,- € 116,- € 140,-
€ 3.000,- € 157,- € 177,-
€ 4.000,- € 199,- € 216,-
€ 5.000,- € 243,- € 258,-
€ 6.000,- € 287,- € 300,-

Zavarovalno kritje je veljavno za eno potovanje.
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