
PRISTOPNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE MALIH ŽIVALI

PODATKI LASTNIKA

PODATKI ŽIVALI

Privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov (GDPR):
Strinjam se z obdelovanjem osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in kanali obveščanja
Ne strinjam se z obdelovanjem osebnih podatkov za namen neposrednega trženja

S podpisom potrjujem, da sem prejel dokument z informacijami o zavarovanju malih živali-IPID.
Valenca d.o.o. se obvezuje, da osebnih podatkov članov ne bo posredovala nepooblaščenim osebam ali pravnim subjektom, razen zavarovalnicam 
za pripravo informativnih ponudb.

S podpisom pristopne izjave potrjujem, da so vsi vpisani podatki pravilni in resnični ter da želim ponudbo zavarovanja prostovoljno in na svojo željo

Kraj in datum: Podpis:

Ime in priimek

Stalni naslov

Davčna številka

Datum rojstva

GSM

Mail

Veterinarska ustanova

Vrsta male živali PES                                MAČKA

Ime živali

ID številka - Št. Čipa

Spol  M                                      Ž

Pasma

Datum rojstva

Nakupna vrednost 

Zavarovalna vsota za nezgode in bolezni 1.000€ - 2.000€            2.000€ - 3.000€            4.000€ - 6.000€

zavarovanja in zavarovalno svetovanjezavarovalno zastopanje d.o.o.

Opredelitev potreb in zahtev stranke – Zavarovanje malih živali (IDD):
Strinjam se, da želim prejeti ponudbo zavarovanja za male živali in za potrebe izdelave ponudbe posredujem sledeče podatke:

Za izdelavo ponudbe ali zavarovalne police izjavo posredujete na: 
info@valenca.si ali pokličite 01/430 10 68, 08/205 45 79.



zavarovanja in zavarovalno svetovanjezavarovalno zastopanje d.o.o.

ZAVAROVALNA PONUDBA - POLICA ZAJEMA:

• ZDRAVLJENJE ZARADI NEZGODE ALI BOLEZNI krije potrebne in običajne veterinarske stroške zdravljenja, vendar največ 
do izbrane višine zavarovalne vsote, določene na zavarovalni polici.

• ODGOVORNOST LASTNIKA krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti 
lastniku zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nezgode) in zanje lastnik odgovarja na podlagi zakona kot imetnik 
hišnega ljubljenčka, razen če jih vzgaja in uporablja v pridobitne namene ali za borbe.

• ASISTENCA nudi informacije v zvezi z nastanitvijo in s sprehajanjem, organizacijo in plačilo stroškov nastanitve v hotelu 
za male živali ali pri skrbniku, organizacijo in plačilo stroškov sprehajanja pri sprehajalcu. Koristi se lahko v primeru 
bolezni ali nezgode zavarovanca.

• Izplačilo zavarovalne vsote za POGIN ALI EVTANAZIJO V PRIMERU NEZGODE ALI BOLEZNI 

• STROŠKI KREMACIJE * Zavarovalnica Triglav in Generali ne krijeta kremacije.

• STROŠKI POKOPA *Zavarovalnica Generali ne krije pokopa živali.

Za izdelavo ponudbe ali zavarovalne police izjavo posredujete na: 
info@valenca.si ali pokličite 01/430 10 68, 08/205 45 79.
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