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Tekmovalci-udeleženci
Strokovno osebje

VRSTE ZAVAROVANJ
1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI KOLESARJEV
Zavaruje se splošna civilna odgovornost članov kolesarske zveze z licenco, za škodo zaradi civilno
pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega
in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče). Zavarovalna vsota in premija za osebe in stvari po
zavarovalnem primeru znaša:
Zavarovalna vsota:
20.000 €
500.000 €
/ zavarovalna vsota potrebna za tekmovanja v tujini (npr. Italija)
Zavarovanje se sklepa brez odbitne franšize.
Letni agregat za posameznega člana (imetnika licence) je 3- kratnik zavarovalne vsote, za vse člane
(imetnike licence) skupaj pa velja letni agregat v višini 1.000.000 EUR.
Območje kritja je Evropa (cel svet je zajet v primeru zastopanja Slovenije v svetu).
Zavarovanje krije tudi:
• odgovornost članov z licenco za škode, ki jih povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru zveze;
• odgovornost članov z licenco za škode, ki jih povzročijo pri udeležbi na kolesarskih tekmah;
V zavarovanje poleg izključitev iz pripadajočih splošnih pogojev ni vključena:
• odgovornost zveze kot organizatorja kolesarskih tekem;
• odgovornost zveze za poškodovanje ali smrt članov zveze ali poškodovanje njihovih stvari pri
izvajanju dejavnosti v okviru zveze;
• odgovornost za škodo, ki si jo tekmovalci povzročijo med seboj na tekmah;
• škode iz naslova dodatnih nevarnosti, ki niso predhodno sporočene zavarovalnici;
• odgovornost katerih koli zunanjih izvajalcev;
• poškodovanje, izgubo in izginitev izposojenih/najetih stvari ter stvari tečajnikov (tekmovalcev,
otrok in drugih), obiskovalcev/gostov (zlasti tehničnih predmetov, nakita, denarja, vrednotnic
ipd.);
DODATNO-NOVO
2. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA OSEBJA
Zavaruje se strokovno kolesarsko osebje (trenerji, športni direktorji, sodniki, vodniki, mehaniki in
podobno), ki opravlja strokovno delo v okviru zveze, kluba ali samostojno.

Zavarovanje krije osebno odgovornost teh članov za škode, ki jih povzročijo pri izvajanju aktivnosti v
povezavi s kolesarstvom v okviru zveze, kluba ali samostojno.
Kritje je podano samo v primeru, če ima strokovno osebje ustrezno in veljavno licenco, izdano s strani
Kolesarske zveze Slovenije.
Zavarovalna vsota za osebe in stvari po zavarovalnem primeru znaša 20.000 EUR. Premija pa je višja
za strokovno osebje s področja kolesarskega vodništva.
Zavarovanje se sklepa z odbitno franšizo, ki znaša 10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku
najmanj 250 EUR.
Letni agregat za posameznega člana (imetnika licence) je 3- kratnik zavarovalne vsote.
Zavarovanje odgovornost kluba oziroma društva lahko vsebuje tudi strokovno osebje, vendar v tem
primeru zavarovanje velja le za aktivnosti, ki jih strokovno osebje opravlja v okviru kluba ali društva.
Pomeni, če posameznik, poleg tega, da dela v klubu, izvaja dejavnost tudi samostojno, mora sam
zavarovati svojo odgovornost.

3. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA PRIREDITVE-DIRKE
Zavarovanja se sklepajo sproti za posamezno prireditev.
Zajeta odgovornost organizatorja, sodelujočih pri pripravi in izvedbi prireditve, sodelujočih na
prireditvi, števila gledalcev / premija na osebo na dan znaša 0,44 EUR (zavarovalna vsota 20.000 EUR).

4. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI KLUBOV – do zaposlenih in tekmovalcev
Klub pridobi individualno ponudbo o zavarovanju svoje odgovornosti na podlagi izkazane zahteve na
elektronski naslov kzs@kolesarska-zveza.si.
Za pripravo konkretne ponudbe in prilagoditve potrebam posameznih klubov se zavarovalna premija
izračuna na podlagi vprašalnika.
Pod zavarovanja odgovornosti veljajo Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti 01-ODG-01/20.
5. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO – TUJINA
Pri zavarovanju oseb v tujini z asistenco zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v
enem zavarovalnem letu s tem, da posamezno zadrževanje v tujini ne sme trajati več kot 90 dni. V
premijah je vključeno doplačilo za šport – kolesarjenje.
Zavarovalna vsota / 10.000 / 30.000 / 50.000
Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji Tujina z oznako 01-TUJ-01/20

6. KASKO KOLO
Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja zavarovane stvari (kolesa).
Zavarovanje se sklepa z zavarovalno vsoto na prvi rizik. Kritji vključeni v zavarovanje:
• Splošni avtomobilski kasko- krita samo prometna nesreča – dogodki v prometu
• Delni avtomobilski kasko- Kraja (krita škoda le v primeru vlomske tatvine v zaklenjenem
prostoru)
Zavarovalna vsota na prvi rizik 1.000 € / 500 €
Potrebne priloge pri sklenitvi zavarovanja: Račun za kolo oziroma slike celotnega kolesa in št. okvirja.
Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska 01-AKA-01/20
7. NEZGODNO ZAVAROVANJE
To zavarovanje vam omogoča finančno varnost takrat, ko se vam pripeti nezgoda. V primeru hujše
nezgode in invalidnosti pa vam izplačana zavarovalnina pomaga vaše življenje prilagoditi novim
okoliščinam. Zavarovalno kritje pri nezgodi je omejeno in zajema nezgodne primere, ki bi se pripetili
zavarovancem pri kolesarjenju (pri športni dejavnosti).
Nezgodno zavarovanje – kritje / Zavarovalna vsota Smrt zaradi nezgode 5.000 / Invalidnost kot
posledica nezgode 25.000 €
Opis kritij:
• Zavarovalna vsota za smrt zaradi nezgode je znesek, ki ga zavarovalnica izplača upravičencu
(dediču) v primeru zavarovančeve nezgodne smrti.
• Zavarovalna vsota za invalidnost zaradi nezgode krije izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote
ali njenega dela, in sicer v primeru, če bomo zavarovancu zaradi posledic nezgode določili
trajne posledice t. i. invalidnost skladno s Tabelo invalidnosti. Za vsak % invalidnosti nad 50 %
se prizna 2-kratni % zneska za izračun zavarovalnine. V primeru, da invalidnosti znaša 100 %,
izplačamo 150 % zavarovalne vsote.
Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb 01-KNZ-01/20 in Posebni pogoji za
nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij 02-ČŠO-01/20
Premija je neodvisna od dolžine trajanja zavarovanja do 1 leta (vezana na veljavnost licence, to je do
31. 12. tekočega leta).

Za kakršna koli dodatna vprašanja in pojasnila smo na voljo na telefonski številki 01 239 66 00 ali na
elektronskem naslovu: kzs@kolesarska-zveza.si.
Za detajlnejša tolmačenja je na voljo tudi agent pogodbene zavarovalnice.

