
Prekinitev potovanja

1. Povračilo dodatnih stroškov predčasne vrnitve domov do 100 %

Prtljaga Posameznik Družina

2. Nadomestitev dejanske vrednosti prtljage pri poškodbi, tatvini ali 
izgubi (npr. zaradi prevoznika)

do € 2.000,- do € 4.000,-

3. Potrebni nadomestni nakupi pri prtljagi, ki je prispela z zamudo na  
cilj potovanja

do € 200,- do € 400,-

4. Pomoč in povračilo stroškov za nadomestne dokumente do € 200,- do € 400,-

Iskanje in reševanje

5. Stroški za iskanje in reševanje zavarovanca zaradi nezgode, 
življenjske nevarnosti v gorah ali na morju

do € 10.000,-

Zdravstvene storitve v tujini vklj. prevoz domov

6. Transport v najbližjo bolnišnico (prevoz, premestitev) do 100 %

7. Ambulantna oskrba do 100 %

8. Bolnišnična oskrba do € 200.000,-

9. Prevoz domov v primeru zdravstvene nuje (vključeno reševalno letalo) do 100 %

10. Čimprejšnji povratek domov po 3 dneh zdravljenja v bolnišnici tudi 
brez medicinske nujnosti (izključeno reševalno letalo)

do 100 %

11. Zapoznelo povratno potovanje, vključno z dodatnimi nočitvami
Stroški povratne vožnje do 

100%
Stroški nočitev do € 1.000,-

12. Transport zdravil do 100 %

13. Povratek otrok z nadzorno osebo do € 4.000,-

14. Prevoz umrlega zavarovanca domov ali pogreb na kraju dogodka do 100 %

Odgovornost zasebnika na potovanju

15. Odškodnina za osebne in stvarne škode pavšalno                            
od tega stvarna škoda v najetih sobah (vključno z inventarjem)

do € 100.000,-
do € 25.000,-

Navedene zavarovalne vsote omejujejo storitve zavarovatelja za vse zavarovalne primere potovanja.
Pri družinski tarifi veljajo zavarovalne vsote za vse zavarovance skupaj.

Kdo je zavarovan?
Zavarovanci so osebe, ki so v zavarovalni polici poimensko navedene.

Posameznik: 
ena oseba

Družina:  
največ sedem oseb, ki potujejo skupaj, pri čemer sta lahko največ dve 
odrasli osebi (21. rojstni dan pred začetkom potovanja)
Ni nujno, da so te osebe v medsebojnem sorodstvu ali da imajo skupno 
prebivališče.

Kaj je treba storiti v 
škodnem primeru?

V nujnih primerih nemudoma pokličite 
na številko za klice v sili, ki je dosegljiva 
24 ur na dan: 

+386 1 47 57 117

Druge škodne primere javite čim prej 
prek
• faks:   +386 1 47 57 101
• pošta:  Generali Zavarovalnica d.d.
  Kržičeva 3
  1000 Ljubljana
• e-pošta: info.si@generali.com
• spleta:   www.generali.si

Za dodatne informacije se obrnite na
Klicni center zavarovalnice Generali: 
Tel.: 080 70 77 ali +386 1 47 57 100

Obrazce za prijavo škodnega primera 
lahko zahtevate po telefonu, pošti ali 
e-pošti ali jih prenesete z našega splet-
nega mesta.

Premije
Evropa Svet

Trajanje
potovanja do

Posameznik Družina Posameznik Družina

5 dni € 24,- € 50,- € 38,- € 79,-

10 dni € 34,- € 71,- € 46,- € 95,-

17 dni € 38,- € 78,- € 53,- € 107,-

31 dni € 42,- € 85,- € 62,- € 125,-

2 meseca € 89,- € 179,- € 127,- € 255,-

3 meseci € 145,- € 300,- € 199,- € 426,-

Zavarovanje na potovanju

Kje velja zavarovanje?
Geografsko območje uporabe je dogovorjeno v zavarovalni polici.

Evropa: Evropa v geografskem pomenu, Sredozemsko morje in sre-
dozemski otoki, Jordanija, Madeira, Azori in Kanarski otoki, z izjemo 
Sirije, Rusije, Belorusije, Luganska, Donecka in Krima.

Svet: Zavarovalno kritje velja po vsem svetu, z izjemo Severne Ko-
reje, Afganistana, Mjanmara, Sirije, Venezuele, Rusije, Belorusije, 
Krima, Luganska, Donecka in Irana.

Zdravstvene storitve veljajo le v tujini. Za domačo državo se šteje 
država, v kateri ima zavarovanec stalno prebivališče.

Mag. Wolfgang Lackner Mag. (FH) Andreas Sturmlechner

Kdo je zavarovatelj?
Europäische Reiseversicherung AG, 
Sedež na Dunaju, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Dunaj
Tel.: +43 1 317 25 00, e-pošta: info@turisticnozavarovanje.si,
www.evropsko.si, Sodni register na GS Dunaj FN 55418y.

Naš informativni list o obdelavi podatkov lahko prenesete s spletne strani europaeische.
at/datenschutz ali pa ga zahtevate v naši storitvi za stranke.
Nadzorni organ: FMA avstrijski organ za nadzor finančnih trgov, področje: zavarovalni 
nadzor, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
Družba Europäische Reiseversicherung AG pripada skupini podjetij Assicurazioni Ge-
nerali S.p.A., Trst, Italija, ki je vpisana v register zavarovalniških podjetij ISVAP pod 
številko 026.
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Katere pogodbene podlage veljajo?
Za pogodbeno podlago veljajo pogoji zavarovalnice Evropsko Turistično Zavarovanje za potovalno zavarovanje ERV-RVB SLO 2022. 
Velja slovenska zakonodaja.

Katere storitve so zavarovane?

24-urna asistenca po vsem svetu                                                da


