
Zavarovalni paket za e-poslovanje 
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu 
 
Podjetje: AIG Europe S.A. zavarovalna družba 

Produkt: Jamstvo najboljše cene, Podaljšana garancija, Zaščita pri nakupu 
 

Ta dokument ni zavarovalna pogodba, temveč povzema ugodnosti, ki vam pripadajo, ker imate kartica Mastercard World ali World Elite 
izdana s strani banke v Sloveniji. 
Celotne informacije o zavarovalnih kritjih ter ostalih pravicah in obveznostih strank so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih 
pogojih, na zavarovalni polici, potrdilu o kritju ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali ob sklenitvi zavarovanja, ker imate 
digitalno premijsko kartico Mastercard. 
Zagotavljanje teh ugodnosti omogoča zavarovalna polica, ki jo ima Mastercard Europe SA in jo je družbi Mastercard Europe SA izdala 
zavarovalnica AIG Europe S.A. prek svojega pogodbenega partnerja ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. Ljubljana. 
 
Kaj je ta vrsta zavarovanja? 

 
Gre za premoženjsko zavarovanje, katerega namen je (1) kriti zavarovano blago v primeru poškodbe ali kraje, (2) podaljšati garancijo 
proizvajalca za zavarovano blago in (3) povrniti razliko med ceno, po kateri je bilo zavarovano blago kupljeno, in nižjo oglaševano ceno 
istega blaga. 
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Kakšne so moje obveznosti? 
• Za uporabo garancije mora biti zavarovano blago v celoti ali delno kupljeno s kartico 
• V primeru škode ste dolžni v 5 delovnih dneh v skladu z navodili zavarovalnice predložiti predračun za popravilo. V primeru kraje v 

48 urah vložite prijavo pri pristojnem policijskem organu. Prijava mora vsebovati okoliščine kraje in opis zavarovanega blaga 
(znamka, model itd.). 

• Zavarovanec mora predložiti vse dokumente, za katere zavarovalnica meni, da so potrebni za oceno utemeljenosti zahtevka 
 

Kdaj in kako plačam? 
• Zavarovanje plača izdajatelj kartice MasterCard in zanjo nimate dodatnih stroškov.  

 
 
Kdaj se kritje začne in konča? 
• Veljati začne 1. avgusta 2021 in velja neprekinjeno do preklica. 

Kako odstopim od pogodbe? 
• Zavarovalno kritje ali ugodnosti, ki jih zagotavlja ta produkt, lahko preneha veljati na datum, ki je naveden v generalni polici, 

sklenjeni med MasterCard Europe SA in zavarovalnico; ali pa bodo ukinjene na dan, ko vaša kartica MasterCard preneha veljati ali 
preneha biti veljaven račun, karkoli se zgodi prej. Če se produkt ugodnosti prekliče, bodo imetniki kartic o tem vnaprej obveščeni 
takoj, ko je to razumno izvedljivo. 

  

Kje sem zavarovan? 
• Po vsem svetu 
 

Kaj je zavarovano? 
Samo za zavarovanje nakupa: 

Vsako premično blago z vrednostjo na enoto, 
večjo od 50 EUR, kupljeno kot novo z uporabo 
kartice, v 90 dneh, šteto od dneva nakupa. 

 
Samo za podaljšano garancijo: 

Novi električni aparati (bela tehnika), 
potrošniška elektronika (rjava tehnika) in/ali 
komunikacijski in računalniški izdelki (siva 
tehnika), kupljeni kot novi z zavarovano kartico. 

 
Samo za garancijo najboljše cene: 

Vse premične dobrine z vrednostjo na enoto, 
večjo od 15 EUR, kupljene kot nove z 
zavarovano kartico v roku 15 dni od dneva 
nakupa, če v tem obdobju najdete ugodnejšo 
ceno. 

Kaj ni zavarovano? 
Vsak dogodek, ki je posledica uporabe, ki ni skladna s 
standardi proizvajalca. 
Praske, odrgnine, okvare zaslona, običajna obraba, 
poškodbe v okviru garancije proizvajalca. 
Stroški popravila brez soglasja zavarovalnice, 
umetnine, starine, dragulji, strelno orožje. 
Zbirateljski predmeti in motorna vozila. 

 
Ali obstajajo kakšne omejitve glede kritja? 
Od datuma nakupa zavarovanega blaga se jamstvo 
pridobi za obdobje: 

'90 dni za zaščito pri nakupu. 
'Do 4 leta za podaljšano jamstvo. 
'15 dni za garancijo najboljše cene. 
Škoda se izplača do višine 2.000 EUR na dogodek in 
2.000 EUR na koledarsko leto (vključno z vsemi stroški) 
za zaščito pri nakupu in podaljšano garancijo ter 500 
EUR na leto za garancijo najboljše cene. 
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