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Informacione për klientin dhe kushte të përgjithshme të sigurimit 
Shpenzimet e anulimit / Asistencë / Bagazhet e udhëtimit 

Informacione për klientin sipas VVG (Ligji për kontratën e sigurimit) 

Informacionet e mëposhtme për klientin japin në formë të qartë dhe të shkurtër një pasqyrë mbi identitetin e kompanisë siguruese dhe mbi përmbajtjen më të 
rëndësishme të kontratës së sigurimit (Neni 3 i ligjit federal mbi kontratën e sigurimit, VVG). Vendimtare për përmbajtjen dhe qëllimin e të drejtave dhe detyrimeve që 
dalin nga kontrata e sigurimit janë vetëm konfirmimi i sigurimit dhe kushtet e përgjithshme të sigurimit (AVB). 

Kush është kompania siguruese? 
Kompania siguruese është AGA International S.A., Paris, me degë të filialit në Wallisellen (Schweiz), më poshtë e quajtur Allianz Global Assistance ose AGA, me seli 
në Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.  

Kush është sipërmarrësi/sja e sigurimeve? 
Sipërmarrësi i sigurimeve ose sipërmarrësja e sigurimeve është Air Prishtina AG, Löwenstrasse 22, 8001 Zürich. 

Cilat risqe janë të siguruara dhe cili është mbulimi i mbrojtjes së sigurimit? 
Risqet e siguruara në kuadrin e kontratës kolektive të sigurimit të firmosur me sipërmarrësen e sigurimeve si dhe mbulimi dhe kufizimet e mbrojtjes së sigurimit dalin 
nga konfirmimi i sigurimit dhe kushtet e përgjithshme të sigurimit (AVB). Më poshtë, për një orientim më të lehtë gjeni një përshkrim përmbledhës të komponentëve të 
ndryshme të sigurimit: 

 Shpenzimet e anulimit 
Marrjen përsipër të shpenzimeve të anulimit që personi i siguruar i detyrohet sipërmarrëses së sigurimeve (maksimumi deri në vlerën e listuar të sigurimit në 
konfirmimin e sigurimit ose në AVB në tabelën e tarifave të sigurimeve), nëse ky i fundit nuk mund ta kryejë udhëtimin e rezervuar dhe e anulon atë për shkak të 
sëmundjes së rëndë ose aksidentit, vdekjes, komplikacioneve gjatë shtatzënisë, dëmeve të rënda të pronës në shtëpi, vonesës dhe prishjes së mjetit të transportit 
gjatë udhëtimit, papunësisë ose fillimit të një pune të re. Nëse fillimi i udhëtimit për shkak të një ngjarje të siguruar kryhet me vonesë, do të dëmshpërblehen 
shpenzimet shtesë të udhëtimit të cilat krijohen për shkak të fillimit me vonesë të udhëtimit. 

 Asistenca 

Organizimin dhe marrjen përsipër e shpenzimeve për dërgimin në spitalin më të afërt, riatdhesimin në një spital ose në vendbanim (pa ose me shoqërim mjekësor), 
nëse personi i siguruar sëmuret ose plagoset rëndë gjatë udhëtimit ose nëse shfaqet një përkeqësim i papritur i një sëmundje kronike e vërtetuar nga mjeku; 
organizimin dhe marrjen përsipër të shpenzimeve për udhëtimin shtesë të kthimit për shkak të ndërprerjes së udhëtimit për një person bashkë - udhëtues ose një 
pjesëtar të familjes në rastin e ndërprerjes së udhëtimit për shkak sëmundje, aksidenti ose vdekje të një personi bashkë-udhëtues jo të afërm ose të zëvendësuesit 
në vendin e punës ose për shkak të dëmtimit të rëndë të pronës së personit të siguruar në vendbanimin e tij; organizimin dhe marrjen përsipër të shpenzimeve për 
kthimin në shtëpi në rast vdekje. Për shërbime të caktuara ekziston një vlerë e kufizuar mbulimi. 

 Bagazhet e udhëtimit 

Dëmshpërblim (maksimumi deri në vlerën e sigurimit të listuar në pasqyrën e tarifave të sigurimit në konfirmimin e sigurimit ose në AVB) për sendet e marra me 
vete ose të dorëzuara tek një shoqëri transporti nga personi i siguruar për nevojat personale, të cilat vidhen, rrëmbehen, dëmtohen ose shkatërrohen gjatë 
udhëtimit ose që gjatë transportit nga një kompani transporti humbin ose dëmtohen. Për çështje, ngjarjes ose shërbime të caktuara ekziston një vlerë e kufizuar 
mbulimi. Në rast vjedhje vlen për çdo rast një vlerë mbulimi prej CHF 200.–. 

Cilat persona janë të siguruar? 
Të siguruar janë personat e listuar si persona të siguruar në konfirmimin e sigurimit të sipërmarrëses së sigurimeve. 

Zona kohore dhe vendore e vlefshmërisë së mbrojtjes së sigurimit 
Mbrojtja e sigurimit, për periudhën kohore të sigurimit normalisht vlen në të gjithë botën. Të rezervuara qëndrojnë kufizimet vendore në kushtet e veçanta në lidhje me 
komponentët individuale të sigurimit si dhe sanksionet ekonomike ose të tregtisë ose embargot e Kombeve të Bashkuara, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose 
të Zvicrës që janë në kundërshtim me mbrojtjen e sigurimit. 

Cilat përjashtime kryesore ekzistojnë? 
Lista e mëposhtme përmban vetëm përjashtimet kryesore të mbrojtjes së sigurimit. Përjashtime të tjera dalin nga përcaktimet e përjashtimit („Ngjarje dhe shërbime jo 
të siguruara“) të kushteve të përgjithshme të sigurimet nga VVG: 

 Normalisht për të gjitha komponentët e sigurimit nuk ekziston një mbrojtje nga sigurimi për ngjarje të cilat kanë ndodhur tashmë në momentin e kryerjes së sigurimit 
ose në momentin e rezervimit të udhëtimit ose në momentin e fillimit të shërbimit të rezervuar; e njëjta gjë vlen edhe për ngjarje fillimi i të cilave në momentin e 
kryerjes së sigurimit ose të rezervimit të udhëtimit ose fillimit të shërbimit të rezervuar ishin të dallueshme. 

 Gjithashtu nuk ekziston mbrojtje nga sigurimi për ngjarje si konsumi i alkoolit, drogave ose barnave, vetëvrasje ose përpjekje për vetëvrasje, pjesëmarrje në greve 
ose trazira, në gara dhe stërvitje me mjete motorike ose varka, pjesëmarrje në veprime të rrezikshme tek të cilat me dijeni i ekspozoheni një rreziku ose  në rast 
veprimi/ose mosveprimi pa ose me dashje. 

 Gjithashtu jo të siguruara janë lufta, aktet terroriste, trazirat e të gjitha llojeve, epidemitë, pandemitë, katastrofat natyrore dhe ngjarjet me substanca atomike, 
biologjike ose kimike si dhe pasojat përkatëse të tyre; nuk janë të siguruara gjithashtu pasojat nga ngjarjet e urdhëresave të institucioneve, p.sh. konfiskimi i 
pasurisë, arrestimi, ndalimi i udhëtimit ose mbyllja e hapësirës ajrore. 

 Në kuadrin e mbulimit të shpenzimeve të anulimit nuk ekziston sidomos mbrojtje nga sigurimi në rastin e „ecurisë së keqe të shërimit“, ndër të tjera për sëmundje 
ose pasojat e një aksidenti, një operacioni ose një ndërhyrje mjekësore, e cila ka ekzistuar tashmë në momentin kohore të rezervimit të udhëtimit ose të kryerjes së 
sigurimit dhe nuk është shëruar deri në momentin e datës së udhëtimit; e njëjta gjë vlen edhe për anulimin e udhëtimeve nga kompanitë e udhëtimeve, urdhëresat 
zyrtare, sëmundje/plagosje që nuk janë përcaktuar nga mjeku direkt në momentin e ndodhjes së tyre ose reagime psikike që shkaktohen për shkak të rreziqeve 
potenciale të trazirave, ngjarjeve terroriste, katastrofave natyrore ose frikës së udhëtimit me aeroplan (frikë nga fluturimi). 

 Në kuadrin e mbulimit Asistencë nuk kryhet asnjë pagesë, sidomos nëse qendra e thirrjes së emergjencës AGA nuk ka dhënë më parë miratimin e saj; e njëjta gjë 
vlen p.sh. nëse kompania përgjegjëse e udhëtimit nuk i kryen ose i kryen pjesërisht shërbimet kontraktuale. 

 Në kuadrin e mbulimit Bagazhet e udhëtimit nuk janë siguruar ndër të tjera: Kompjuter, telefona celular, pajisje navigimi, softuerë të të gjitha llojeve, sende me 
vlerë të cilat janë lënë në një automjet, pajisje filmimi, fotografike dhe video, bizhuteri dhe veshje kamoshi, për sa kohë ju gjatë transportit me një automjet publik 

gjendeni në sektorin e përgjegjësisë së sipërmarrjes së transportit si dhe syze (kundrejt dëmtimit dhe shkatërrimit); e njëjta gjë vlen për dëmtime, të cilat 
shkaktohen për shkak të mos marrjes parasysh së detyrimit të përkujdesjes nga ana e personit të siguruar, harrimi ose lënia e sendeve, edhe për një kohë të 
shkurtër në një vend të aksesueshëm nga të gjithë jashtë zonës direkte personale të ndikimit të personit të siguruar ose transferimi, humbja dhe harrimi. 
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Çfarë detyrimesh kanë personat e siguruar ose që kanë të drejtën e dëmshpërblimit? 
Lista e mëposhtme përmban vetëm detyrimet më të përdorshme. Detyrime të tjera dalin nga Kushtet e përgjithshme të sigurimit dhe nga VVG. 

 Në kuadrin e mbulimit të Shpenzimeve të anulimit në rastin e ndodhjes së ngjarjes së siguruar duhet anuluar menjëherë udhëtimi i rezervuar tek sipërmarrësja e 
sigurimit (Kompania e udhëtimit ose qiradhënësi/ofruesi i kursit) dhe i duhet njoftuar më pas rasti i dëmit AGA me shkrim dhe duke bashkëlidhur dokumentet e 
kërkuara (shihni AVB shifra II A1 6) (Adresa e kontaktit, shihni AVB shifra I 10). 

 Në kuadrin e mbulimeve të Asistencës në rastin e ndodhjes së ngjarjes së siguruar duhet njoftuar menjëherë qendra e thirrjes së emergjencës AGA dhe duhet 
marrë miratimi i saj mbi të gjitha masat e asistencës ose miratimi i saj për marrjen përsipër të shpenzimeve. Qendra e thirrjes së emergjencës AGA është në 
dispozicionin tuaj 24 orë (bisedat me qendrën e thirrjes së emergjencës regjistrohen): Telefon +41 44 202 00 00 / Telefax +41 44 283 33 33. 

 Në kuadrin e mbulimit Bagazhet e udhëtimit duhen konfirmuar menjëherë shkaku, rrethanat dhe përmasat e ngjarjes dhe duhen miratuar në detaj (në rast vjedhje 
ose rrëmbimi nëpërmjet postës së policisë që ndodhet më afër, në rast dëmtimi nga sipërmarrja e transportit, palët e tjera përgjegjëse ose drejtuesit e udhëtimit ose 
të hotelit, në rast humbje ose lëvrimi me vonesë nëpërmjet sipërmarrjes përgjegjëse të transportit të transportit publik). Vlera e dëmit duhet vërtetuar me fatura 
origjinale. 

 Në çdo rast personi i siguruar është i detyruar të ndërmarrë gjithçka që kontribuon në minimizimin dhe sqarimin e dëmit; në rast dëmtimesh për shkak të një 
plagosje ose sëmundje, personi i siguruar duhet të kujdeset që mjekët që e trajtojnë atë të mos kenë detyrimin e moskallëzimit kundrejt AGA. 

 Nëse personi që ka të drejtë e pretendimit shkel detyrimet e tij, AGA mund të refuzojë ose mund të shkurtojë shërbimet e saj. 

Sa është vlera e primit? 
Vlera e primit bazohet tek konfirmimi i sigurimit. 

Kur fillon dhe mbaron sigurimi? 
Fillimi dhe fundi i sigurimit janë të vendosura në konfirmimin e sigurimit. 

Si i trajton të dhënat AGA? 
Përpunimi i të dhënave personale formon një bazë të domosdoshme të veprimtarisë së sigurimit. Gjatë përpunimit të të dhënave personale AGA respekton ligjin 
zviceran për mbrojtjen e të dhënave (DSG). Nëse është e nevojshme AGA në formularin e dëmit merr nga personi i siguruar miratimin e nevojshëm në lidhje me 
përpunimin e të dhënave. 
Të dhënat personale të përpunuara nga AGA përmbajnë të dhënat e rëndësishme për lidhjen e kontratës si dhe për zbatimin e kontratës dhe dëmshpërblimit. Në 
radhë të parë përpunohen të dhënat e sipërmarrësit/ses së sigurimit ose të personit të siguruar nga kërkesa e sigurimit dhe nga njoftimi i dëmit. Në interes të të gjithë 
sipërmarrësve të sigurimit në rrethana të caktuara zhvillohet një shkëmbim të dhënash me para dhe pas - sigurues brenda dhe jashtë vendit. Përveç të tjerave AGA 
përpunon të dhënat personale edhe në lidhje me optimizimin e produkteve si dhe për qëllime marketingu. 
Për të ofruar një mbrojtje siguruese me kushte të leverdishme, shërbime të AGA ofrohen pjesërisht nga ndërmarrje ligjore të pavarura brenda dhe jashtë vendit. Në 
raste të tilla kemi të bëjmë me shoqëri të grupit Allianz ose me partnerë bashkëpunimi. Në kuadrin e përcaktimit të qëllimit të marrëdhënies kontraktuale, AGA duhet të 
mbështetet në dhënien e të dhënave brenda dhe jashtë ndërmarrjes.  
AGA i ruan të dhënat në përputhje me përcaktimet ligjore në formë elektronike dhe fizike. 
Personat, të dhënat personale të të cilëve përpunohen nga AGA, bazuar në ligjin për mbrojtjen e të dhënave, kanë të drejtën të kërkojnë informacion nëse 
përpunohen dhe cilat të dhëna të tyre përpunohen nga AGA; për më tepër ju keni të drejtë të kërkoni korrigjimin e të dhënave jo të sakta. 

Adresa e kontaktit në rast ankesash 
Allianz Global Assistance 
Sales Administration Tourismus 
Hertistrasse 2 
Postfach 
8304 Wallisellen 

Pasqyra e shërbimeve të sigurimit 

Komponentja e sigurimit Shërbimi i sigurimit 
Vlera maksimale e sigurimit (VS) 
për person ose për familje 

A Shpenzimet e anulimit 
 

Anulimi i udhëtimit dhe fillimi me vonesë i udhëtimit 
 

për ngjarje 
 

CHF 1‘500.00 
ose  
CHF 6‘000.00 

B Asistencë Riatdhesimi i shoqëruar nga mjeku në vendbanim, udhëtimi shtesë i 
kthimit, anulim i udhëtimit, ndërprerje e udhëtimit 

për ngjarje  e pakufizuar 
 

H Bagazhet e udhëtimit Rrëmbim, vjedhje, humbje, dëmtim dhe shkatërrim. Për objekte të 
caktuara ekziston një vlerë e kufizuar mbulimi. 

për ngjarje CHF 2‘000.00 
ose  
CHF 5‘000.00 

Kushtet e Përgjithshme të sigurimit (AVB) 

AGA International S.A., Paris, filiali Wallisellen (Zvicër), më poshtë e quajtur AGA, përgjigjet për shërbimet e rëna dakord he të listuara në këtë dokument sigurimi në 
përputhje me kontratën kolektive të sigurimit me Air Prishtina. Si plotësuese vlejnë gjithashtu përcaktimet e ligjit zviceran për kontratën e sigurimit (VVG). 
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I Përcaktimet e përbashkëta për të gjitha komponentët e sigurimit 

Përcaktimet e përbashkëta për të gjitha komponentët e sigurimit vlejnë vetëm nëse nuk janë parashikuar përcaktime të tjera të ndryshme në përcaktimet e veçanta 
mbi komponentët e veçanta të sigurimit ose të shërbimit. 

1 Personat e siguruar 

Të siguruar ose me të drejtë pretendimi është/janë personi(at) e listuar si të siguruar në konfirmimin e sigurimit (ose që janë identik me konfirmimin e rezervimit 
ose faturën e krijimit) të sipërmarrëses së sigurimit.  

2 Zona vendore e vlefshmërisë 
Duke rezervuar përcaktimet që shprehen ndryshe në përcaktimet e veçanta mbi komponentë ose komponentë shërbimesh të veçanta, sigurimi vlen në të gjithë 
botën. 

3 Detyrimet në rast dëmi 

3.1 Personi i siguruar është i detyruar të ndërmarrë gjithçka që mund të kontribuojë në minimizimin dhe sqarimin e dëmit. 

3.2 Personi i siguruar është i detyruar të zbatojë detyrimet e tij kontraktuale ose ligjore të raportimit, informimit ose sjelljes (ndër të tjera njoftimin e menjëhershëm 
të ngjarjes së siguruar në adresën e kontaktit të përmendur në shifrën I 10). 

3.3 Nëse dëmi ka ardhur për shkak të një sëmundje ose plagosje, personi i siguruar duhet të kujdeset që mjekët që e trajtojnë atë të mos kenë detyrimin e ruajtjes 
së sekretit kundrejt AGA. 

3.4 Nëse personi i siguruar mund të kërkojë pagesa të cilat i ka kryer AGA edhe kundrejt palëve të treta, ai duhet ti ruajë këto pretendime dhe t'ia kalojë AGA. 

3.5 Formularët e dëmit të AGA mund të shkarkohen në www.allianz-assistance.ch/schaden. 

http://www.allianz-assistance.ch/schaden
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4 Shkelja e pretendimeve 
Nëse personi që ka të drejtë e pretendimit shkel detyrimet e tij, AGA mund të refuzojë ose mund të shkurtojë shërbimet e saj. 

5 Ngjarjet dhe shërbimet jo të siguruara 

5.1 Nëse ka ndodhur tashmë një ngjarje në momentin e hyrjes në sigurim, në momentin e rezervimit të udhëtimit ose në momentin e fillimit të shërbimit të rezervuar 
ose ndodhja e ngjarjes për personin e siguruar në momentin e hyrjes në sigurim, në momentin e rezervimit të udhëtimit ose në momentin e fillimit të shërbimit 
të rezervuar, nuk ekziston e drejta e dëmshpërblimit.  

5.2 Të pasiguruara janë ngjarjet të cilat personi i siguruar i ka shkaktuar për shkaqet e mëposhtme: 

 Konsumi i alkoolit, drogave dhe barnave 

 Vetëvrasja ose përpjekja për vetëvrasje 

 Pjesëmarrja në greva dhe trazira 

 Pjesëmarrja në gara dhe stërvitje me mjete motorike ose varka 

 Pjesëmarrja në ngjarjet e rrezikshme, tek të cilat marrësi i sigurimit ekspozohet në mënyrë të ditur kundrejt një rreziku 

 veprimi/mosveprimi pa dashje ose me dashje 

 Kryerja ose përpjekja për të kryer krime ose vepra penale 

5.3 Nuk janë të siguruara aktivitete të cilat janë në varësi me një ngjarje të siguruar, p.sh. shpenzimet e ri-blerjen e sendeve të siguruara ose për qëllime policore.  

5.4 Nuk janë të siguruara ngjarjet e mëposhtme dhe pasojat e tyre: Lufta, sulmet terroriste, trazirat e të gjitha llojeve, epidemitë, pandemitë, katastrofat natyrore 

dhe ngjarjet me substanca atomike, biologjike ose kimike. 

5.5 Nuk janë të siguruara pasojat nga ngjarjet e urdhëresave të institucioneve, p.sh. konfiskimi i pasurisë, arrestimi ose ndalimi i largimit, mbyllja e hapësirës ajrore.  

5.6 Nëse qëllimi i udhëtimit është një trajtim mjekësor. 

5.7 Nëse eksperti (eksperti, mjeku etj.) është direkt i favorizuar ose është i afërm ose në krushqi me personin e siguruar. 

5.8 Nuk janë të siguruara shpenzimet që lidhjen me marrjen peng. 

5.9 Nëse sanksione ekonomike, tregtie ose embargo të Zvicrës të cilat aplikohen direkt mbi palët kontraktuale janë në kundërshtim me mbrojtjen e sigurimit, nuk 

ekziston mbrojtja nga ana e sigurimit. Kjo vlen edhe për sanksione ekonomike, tregtie ose embargo të cilat aplikohen nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi 
Evropian ose nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa kohë ato nuk janë në kundërshtim me rregulloret ligjore të Zvicrës. 

6 Përcaktime 

6.1 Personat e afërm 
Persona të afërm janë: 

 Pjesëtarët e familjes (bashkëshorti, prindërit, fëmijët, vjehrri dhe vjehrra, gjyshërit dhe motrat dhe vëllezërit) 

 Partneri i jetës si dhe prindërit dhe fëmijët e saj 

 Personat kujdestarë të fëmijëve të mitur që nuk udhëtojnë bashkë me ju ose të pjesëtarëve të familjes që kanë nevojë për kujdes 

 Shokë shumë të ngushtë tek të cilët ekziston një kontakt tepër intensiv 

6.2 Evropë 
Në sektorin e vlefshmërisë Evropë futen të gjitha shtetet që listohen në kontinentin e Evropës si dhe ishujt e Mesdheut dhe të Kanarinave, Madeira si dhe 
shtetet e Mesdheut jashtë Evropës. Kufirin lindor në veri të Turqisë e formojnë shtetet e Azerbajxhanit, Armenisë dhe Gjeorgjisë si dhe krehri i maleve të Uralit. 

6.3 Zvicra 
Për mbrojtjen e sigurimit në zonën e vlefshmërisë Zvicër futen Zvicra dhe Principata e Lihtenshtajnit. 

6.4 Dëmet elementare 
Si dëme elementare vlejnë dëmet të cilat shkaktohen për shkak të ngjarjeve elementare si përmbytje, stuhi (erë me shpejtësi të paktën 75 km/h), breshër, ortek, 
shtypje nga bora, rrëzim shkëmbinjsh, goditje gurësh ose rrëshqitje dheu. Dëmet të cilat shkaktohen për shkak të tërmeteve ose shpërthimit të vullkaneve nuk 
vlejnë si dëme elementare. 

6.5 Vlerat monetare 
Si vlera monetare vlejnë paratë e thata, letrat me vlerë, librezat e kursimit, metalet me vlerë (si të magazinuara, lingota ose mallra tregtie), monedha, medalje, 
gurë të çmuar të pa fiksuar dhe perla. 

6.6 Udhëtim 
Kohëzgjatja maksimale e një udhëtimi në sensin e AVB-së është e kufizuar në 92 ditë. 

6.7 Kompanitë e udhëtimit 
Si kompani udhëtimi (organizator udhëtimesh, ndërmjetës udhëtimesh, shoqëri ajrore, qiradhënës automjetesh, hotele, organizatorë kursesh etj.) vlejnë të 
gjitha kompanitë që për shkak të një kontrate me dhe për personin e siguruar ofrojnë shërbime udhëtimi. 

6.8 Mjetet publike të udhëtimit ose transportit 
Si mjete publike udhëtimi dhe transporti vlejnë ato mjete lëvizje të cilat për shkak të një plani udhëtimi qarkullojnë rregullisht dhe për përdorimin e tyre dhe 
paguar një biletë. Taksitë dhe automjetet me qira nuk futen tek mjetet e transportit publik. 

6.9 Defekt 
Si defekt vlen një dështim i papritur dhe i paparashikuar i automjetit të siguruar për shkak të një defekti elektrik ose mekanik, që e bën të pamundur udhëtimin e 
mëtejshëm ose për shkak të së cilit udhëtimi i mëtejshëm nuk lejohet më bazuar në ligj. Barazohen me defektin: Defekti i gomave, mangësia e karburantit, 
çelësi i automjetit i mbetur në automjetin e mbyllur ose bateria e shkarkuar. Humbja ose dëmtimi i çelësit të automjetit ose karburanti i gabuar nuk vlejnë si 
defekt dhe nuk janë të siguruara. 

6.10 Aksidenti në persona 
Si aksident vlejnë veprimi dëmtues i papritur dhe i pa menduar i një faktori të jashtëm jo normal mbi trupin e njeriut. 

6.11 Aksident me mjete motorike 
Si aksident vlen një dëmtim i mjetit motorik i cili u shkaktua për shkak të një ngjarje të papritur dhe të dhunshme nga jashtë dhe për shkak të së cilit udhëtimi i 
mëtejshëm nuk është më i mundur ose ka ndikuar që udhëtimi i mëtejshëm të mos jetë më i lejueshëm bazuar në ligj. Këtu futen sidomos ngjarjet për shkak të 
goditjes, përplasjes, përmbysjes, rënies si dhe për shkak të zhytjes. 

6.12 Sëmundje e rëndë / pasoja të rënda të aksidentit 
Sëmundjet ose pasojat e aksidentit vlejnë si të rënda, nëse për shkak të tyre rezulton një paaftësi e kufizuar ose e pakufizuar për punë ose rezulton një paaftësi 
e detyruar për të udhëtuar. 

7 Sigurimi i shumëfishtë dhe pretendimet kundrejt palëve të treta 

7.1 Në rastin e sigurimeve të shumëfishta (vullnetare ose të detyrueshme) AGA i ofron shërbimet e saj suplementare, duke u rezervuar në një klauzolë identike të 
kontratës tjetër të sigurimit. Në një rast të tillë përdoren rregullat ligjore të një sigurimi të dyfishtë. 

7.2 Nëse një person i siguruar posedon të drejtën nga një kontratë tjetër sigurimi (vullnetare ose të detyrueshme), mbulimi kufizohet në pjesën e shërbimeve të 
AGA, të cilat tejkalojnë në vlerë ato të kontratës tjetër të sigurimit. Shpenzimet dëmshpërblehen gjithsej vetëm njëherë. 

7.3 Nëse AGA i kryen pagesat me gjithë ekzistencën së faktit të një shërbimi shtesë, atëherë këto pagesa vlejnë si parapagesë dhe personi i siguruar ose i paguar 
heq dorë nga pretendimet e tij kundrejt palëve të treta (vullnetare ose të detyrueshme) në këtë vlerë kundrejt AGA. 

7.4 Nëse personi i siguruar ose që posedon të drejtën e pretendimit është dëmshpërblyer nga një palë e tretë e sigurimit të detyrueshëm ose kompania siguruesi e 
tij, atëherë dëmshpërblimi për shkak të kësaj kontrate bie poshtë. Nëse është kërkuar dëmshpërblimi nga AGA në vend të personit përgjegjës të siguruar, 
atëherë personi i siguruar ose që posedon të drejtën e dëmshpërblimit duhet t'ia kalojë AGA pretendimet e tij të sigurimit të përgjithshëm deri në vlerën e 
dëmshpërblimit të paguar nga AGA. 

8 Skadimi 
Kërkesat nga kontrata e sigurimit skadojnë dy vjet pas ndodhjes së faktit që vërtetojnë detyrimin e dhënies së shërbimit. 

9 Juridiksioni dhe ligji i zbatueshëm 

9.1 Akuzat kundrejt AGA mund të bëhen në gjykatë në selinë e shoqërisë ose në rezidencën zvicerane të personit të siguruar ose që posedon të drejtën e 
pretendimit. 

9.2 Si plotësim për këto përcaktime vlen ligji federal zviceran mbi kontratën e sigurimit (VVG). 

10 Adresa e kontaktit 
Allianz Global Assistance, Hertistrasse 2, Postfach, 8304 Wallisellen 
info@allianz-assistance.ch 
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II Përcaktime të veçanta mbi komponentet e veçanta të sigurimit 

A Shpenzimet e anulimit 

1 Zona kohore e vlefshmërisë 

Mbrojtja e sigurimit fillon në momentin kohorë të rezervimit përfundimtar dhe përfundon me fillimin e udhëtimit të siguruar. Si fillim i udhëtimit vlen hipja në 
mjetin e rezervuar të transportit ose hyrja në ambientin e rezervuar (hotel, shtëpi pushimi etj.), nëse nuk është rezervuar një mjet transporti. 

2 Vlera e sigurimit 

 Vlera e sigurimit mund të shihet në pasqyrën mbi shërbimet e sigurimit. 

3 Shërbimet e sigurimit 

3.1 Shpenzimet e anulimit 
Nëse një person i siguruar anulon për shkak të një ngjarje të siguruar kontratën me sipërmarrësen e sigurimit, AGA paguan shpenzimet e detyrueshme 
kontraktuale deri në vlerën e dakortësuar të sigurimit. 

3.2 Fillimi i vonuar i udhëtimit 
Nëse personi i siguruar për shkak të një ngjarje të siguruar e fillon udhëtimin me vonesë, AGA merr përsipër në vend të shpenzimeve të anulimit (maksimumi 
deri në vlerën e shpenzimeve në rastin e një anulimi): 

 shpenzimet shtesë të udhëtimit që shkaktohen për shkak të udhëtimin të vonuar 

 shpenzimet për pjesën e papërdorur të qëndrimit, në proporcion me çmimin e siguruar të veprimtarive (pa shpenzime transporti). Dita e udhëtimin vlen si dita 
e përdorur e veprimtarive. 

3.3 Pagesat për tarifa jo normale ose të shumëfishta përpunimi si dhe primet e sigurimit nuk rimbursohen. 

4 Ngjarjet e siguruara 

4.1 Sëmundje, aksident, vdekje, shtatzëni 

4.1.1 Sëmundje e rëndë, aksident i rëndë, komplikacione të shtatzënisë ose vdekja e një nga personave të mëposhtëm, për sa kohë ngjarja për të cilën bëhet fjalë ka 
ndodhur pas momentin kohor të rezervimit ose kryerjes së sigurimit: 

 të personit të siguruar 

 të një personi bashkë-udhëtues, i cili ka rezervuar të njëjtin udhëtim dhe e anulon atë  

 të një personi të afërm të personit të siguruar i cili nuk udhëton bashkë me të 

 të zëvendësit në vendin e punës nëse prania e personit të siguruar është e detyrueshme. 
Nëse disa persona të siguruar kanë rezervuar të njëjtin udhëtim, ai mund të anulohet nga maksimumi gjashtë persona nëse një person i siguruar bashkë-
udhëtues e anulon udhëtimin për shkak të një nga ngjarjeve të lartpërmendura. 

4.1.2 Në rast vuajtjesh psikike mbrojtja me sigurim vlen vetëm atëherë nëse 

 paaftësia për të udhëtuar dhe për të punuar vërtetohet nga një psikiatër dhe 

 paaftësia për punë vërtetohet duke sjellë një vërtetim për mungesën e kryer nga ana e punëdhënësit. 

4.1.3 Në rastin e sëmundjeve kronike mbrojtja me sigurim ekziston vetëm atëherë nëse udhëtimi duhet të anulohet për shkak të një përkeqësimi akut, të papritur dhe 
të vërtetuar me shkrim nga një mjek. Është kusht që në momentin kohor të ndërprerjes së udhëtimit ose të kryerjes së sigurimit gjendja shëndetësore të jetë e 
vërtetueshme stabile dhe personi të jetë i aftë për të udhëtuar. 

4.1.4 Në rastin e shtatzënive ekziston vetëm atëherë mbrojtje nga sigurimi nëse ajo ka ndodhur pas rezervimit të udhëtimit ose pasi është kryer sigurimi dhe data e 
kthimit ndodhet mbi javën e 24-t të shtatzënisë ose nëse shtatzënia ka ndodhur pas rezervimit të udhëtimit ose pas kryerjes së sigurimit dhe për vendin e 
udhëtimit është i detyrueshëm një vaksinim që paraqet një rrezik për fëmijën e pa lindur. 

4.2 Dëmtimi i pronës në vendbanim 
Nëse prona e personit të siguruar në rezidencën e tij të përhershme dëmtohet rëndë për shkak të vjedhjes, dëmtimeve me zjarr ose dëmtimeve elementare dhe 
për këtë arsye prania e tij në shtëpi është e detyrueshme. 

4.3 Vonesa dhe prishja e mjetit të transportit gjatë udhëtimit 
Nëse fillimi i udhëtimit të rezervuar bëhet i pamundur për shkak të vonesës ose prishjes së mjetit të transportit publik të përdorur për udhëtimin në rregullimin e 
udhëtimit për në vendin e fillimit. 

4.4 Prishja e automjetit gjatë udhëtimit 
Nëse gjatë udhëtimit direkt për në vendin e fillimit të udhëtimit të parashikuar nga organizuesit e udhëtimit automjeti i përdorur privat ose taksia bëhet e 
papërdorshme për shkak të një aksidenti ose një defekti. Defektet për shkak të çelësit dhe karburantit nuk janë të siguruara. 

4.5 Papunësia/fillimi i papritur i një pune të re 
Nëse personi i siguruar fillon një punë të re të paparashikuar brenda 30 ditëve para udhëtimit ose nëse fillimi i papritur i punës së re bie në periudhën kohore të 
udhëtimit ose nëse personi i siguruar pa qenë fajtor vetë pushohet nga puna. 

4.6 Fletë-thirrja zyrtare 
Nëse personi i siguruar merr në mënyrë të papritur një fletë-thirrje zyrtare si dëshmitar ose si anëtar jurie në një gjykatë. Data e paraqitjes në gjykatë duhet të 
jetë në kohën e udhëtimit. 

4.7 Vjedhja e pasaportës ose e kartës së identitetit 
Nëse personit të siguruar direkt para udhëtimit i vidhet pasaporta e udhëtimit ose karta e identitetit dhe në këtë mënyrë fillimi i udhëtimit nuk është i mundur. 
Këshillë: Në disa aeroporte gjenden zyra për pasaporta emergjente. 

5 Ngjarjet dhe shërbimet e pasiguruara (si plotësim për shifrën I 5: Ngjarjet dhe shërbimet jo të siguruara) 

5.1 Ecuri e keqe e shërimit 

Nëse një sëmundje ose pasojat e një aksidenti, një operacioni ose një ndërhyrje mjekësore ka ekzistuar tashmë në momentin kohor të rezervimit të udhëtimit 
ose të hyrjes në sigurim dhe nuk është shëruar deri në datën e udhëtimit. Nëse pasojat e një operacioni/ndërhyrje mjekësore të planifikuar tashmë në 
momentin kohor të rezervimit të udhëtimit ose të hyrjes në sigurim, por që është kryer më vonë, nuk janë shëruar deri në datën e udhëtimin. 

5.2 Një ngjarje e siguruar e përcaktuar dhe e vërtetuar nga një mjek jo direkt në momentin e hyrjes 
Nëse një ngjarje e listuar në shifrën II A1 4.1 u përcaktua nga mjeku dhe u vërtetua nëpërmjet një dëshmie të mjekut me një diagnozë jo direkt në momentin 
kohor të hyrjes. 

5.3 Anulimi nga kompania e udhëtimit 

Nëse kompania e udhëtimit nuk i realizon ose i realizon vetëm pjesërisht shërbimet kontraktuale, anulon udhëtimin ose duhet ta anulojë për shkak të rrethanave 
konkrete dhe është i detyruar në përputhje me përcaktimet ligjore për të kthyer mbrapa vlerën e shërbimeve që nuk janë kryer. Në rrethanat konkrete, në të cilat 
udhëtimi duhet anuluar futen ndër të tjera këshillat e Ministrisë së Jashtme të Zvicrës për të mos udhëtuar në zonën përkatëse. 

5.4 Urdhëresat zyrtare 
Nëse urdhëresat zyrtare e bëjnë të pamundur kryerjen në përputhje me planin të udhëtimit të rezervuar. 

5.5 Nuk janë të siguruara shpenzimet e anulimit për sa kohë anulimi bazuar në rrethanat vjen si shkak i një reagimi fizik kundrejt një rreziku për shëndetin, një akti 

terrorist, një fatkeqësie ajrore ose një katastrofe natyrore ose është kryer për shkak të trazirave të brendshme, ngjarjeve luftarake, akteve terroriste ose frikës 
për të hipur në avion (frikës për të fluturuar). 
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6 Detyrimet në rastin e dëmtimit (si plotësim i shifrës I 3: Detyrimet në rast dëmtimi) 
Për të pretenduar shërbimet e AGA duhet që personi i siguruar ose ai që posedon të drejtën e pretendimit në momentin e ndodhjes së ngjarjes së siguruar të 
anulojë menjëherë udhëtimin e rezervuar tek kompania e udhëtimit ose tek qiradhënësi dhe më pas të njoftojë me shkrim rastin e dëmtimit tek AGA (shihni 
shifrën I 10). Duhen dorëzuar dokumentet e mëposhtme: 

 Konfirmimi i sigurimit 

 Formulari i dëmtimit AGA 

 Fatura e shpenzimeve të anulimit 

 Konfirmimi i rezervimit 

 Dokumente ose vërtetime të cilat vërtetojnë ndodhjen e dëmtimit (p.sh. vërtetim i detajuar nga mjeku, vërtetim i punëdhënësit, raporti i policisë etj.) 

B Asistenca 

1 Zona kohore e vlefshmërisë 
Mbrojtja e sigurimit vlen gjatë kohëzgjatjes së udhëtimit të listuar në konfirmimin e sigurimit të sipërmarrëses së sigurimit (ose identike me konfirmimin e 
rezervimit ose me faturën e organizimit). 

2 Vlera e sigurimit 
Vlera e sigurimit mund të shihet në pasqyrën mbi shërbimet e sigurimit. 

3 Ngjarjet dhe shërbimet të siguruara 
Për të shfrytëzuar shërbimet e AGA duhet që personi i siguruar ose që posedon të drejtën e pretendimit të informojë menjëherë qendrën e thirrjes së 
emergjencës së AGA mbi ndodhjen e ngjarjes së siguruar dhe të marrë konfirmimin e saj mbi të gjitha masat asistuese ose marrjen përsipër të shpenzimeve të 
tyre. Qendra e thirrjes së emergjencës AGA është në dispozicionin tuaj 24 orë (bisedat me qendrën e thirrjes së emergjencës regjistrohen). 
Telefon +41 44 202 00 00 
Telefaks +41 44 283 33 33 

Në rastin e shërbimeve mjekësore vendosin vetëm mjekët e AGA në lidhje me llojin dhe momentin kohor të masës. 

3.1 Shërbimet e asistencës 

3.1.1 Shtrimi në spitalin më të afërm 
Nëse personi i siguruar sëmuret rëndë ose plagoset rëndë gjatë udhëtimit ose nëse shfaqet një përkeqësim i papritur i një sëmundje kronike e vërtetuar nga një 
mjek, AGA organizon dhe paguan bazuar në një gjetje mjekësore shtrimin në spitalin më të afërm që është i përshtatshëm për trajtimin. 

3.1.2 Transferimi i shoqëruar me mjek në një spital në vendin e banimit 
Nëse është e domosdoshme nga ana mjekësore, organizimi dhe pagesa kryhet nga AGA bazuar në të njëjtat kushte si në shifrën II B 3.1.1 një transferim të 
shoqëruar me mjek në një spital të përshtatshëm për trajtim në vendbanimin e personit të siguruar. 

2.1.3 Transferimi në vendin e banimit pa shoqërim me mjek 
AGA organizon dhe paguan, bazuar në një gjetje përkatëse mjekësore dhe në rastin e ekzistencës së kushteve në përputhje me shifrën II B 2.1.1 transferimin 
pa shoqërim nga personel mjekësor përkujdesje në vendbanimin e personit të siguruar. 

3.1.4 Udhëtimi i kthimit për shkak të ndërprerjes së udhëtimit të një bashkë-udhëtuesi ose të një pjesëtari familje 
Nëse një bashkë-udhëtues, person i afërm ose një pjesëtar familje bashkë-udhëtues transferohet në vendbanimin e tij ose duhet ta ndërpresë udhëtimin për 
shkak të një arsyeje tjetër dhe personi i siguruar duhet ta vazhdonte udhëtimin i vetëm, AGA organizon dhe paguan shpenzimet shtesë për udhëtimin shtesë të 
kthimit (biletë treni e klasit të 1-rë, biletë avioni e klasit Economy) e personit të siguruar ose të pjesëtarit të siguruar të familjes. 

3.1.5 Përkujdesja për fëmijët minoren që udhëtojnë bashkë me ju 
Nëse duhet që të dy prindërit ose prindi i vetëm që merr pjesë në udhëtim të transferohen në vendbanimin e tyre, AGA organizon përveç të tjerave kujdesin 
kundrejt fëmijëve minoren të cilët e vazhdojnë të vetëm udhëtimin ose që duhet të kthehen dhe paguan shpenzimet për ardhjen dhe kthimin e një personi 
kujdestar (biletë treni e klasit të 1-ë biletë avioni e klasit Economy). 

3.1.6 Kthimi i parakohshëm për shkak sëmundje, aksidenti ose vdekje të një personi të afërm që nuk udhëton me juve ose i zëvendësit në vendin e punës 
Nëse një person i afërm që nuk udhëton me juve ose zëvendësi në vendin e punës sëmuret rëndë, plagoset rëndë ose vdes, AGA organizon dhe paguan 
shpenzimet shtesë për udhëtimin shtesë të kthimit (bileta e trenit e kalsit të 1-ë biletë avioni e klasit Economy) e personit të siguruar për në vendbanimin e tij të 
përhershëm. 

3.1.7 Udhëtimi i parakohshëm i kthimit për arsye të tjera të rëndësishme 
Nëse prona e një personi të siguruar ndikohet rëndë në vendbanimin e tij për shkak të vjedhjes, dëmeve nga uji ose elementare, AGA organizon dhe paguan 
shpenzimet shtesë për udhëtimin shtesë të kthimit (biletë treni e klasit të 1-ë biletë avioni e klasit Economy) e personit të siguruar për në vendbanimin e tij. 

3.1.8 Udhëtimi i përkohshëm i kthimit 
AGA organizon dhe paguan për të njëjtat arsye si ato në shifrën II B 3.1.6 dhe II B 3.1.7 udhëtimin e përkohshëm të kthimit (biletë treni e klasit të 1-rë biletë 
avioni e klasit Economy) për një person të siguruar në vendbanim (udhëtim vajtje-ardhje). Pagesa për pjesën e papërdorur të udhëtimit nuk rimbursohet. 

3.1.9 Kthimi në shtëpi në rast vdekje 
Nëse vdes një person i siguruar, AGA merr përsipër shpenzimet e djegies së kufomës jashtë shtetit të banimit ose shpenzimet shtesë për përmbushjen e 
marrëveshjes ndërkombëtare mbi transportimin e kufomave (Rregulloret minimale si arkivol zinku ose me veshje zinku) si dhe kthimin e arkivolit ose të vazos 
së hirit në vendbanimin e fundit të personit të siguruar. Edhe hedhja e arkivolit të zinkut është e mbuluar.  

3.1.10 Ndikimet e vjedhjes së dokumenteve 
Në rast vjedhje të dokumenteve personale (pasaportë, kartë identiteti, patentë dhe kuponit të qëndrimit), të cilat bëjnë të pamundur vazhdimin e udhëtimit ose 
kthimin në Zvicër, AGA merr përsipër në rast informimi të menjëhershëm të stacionit përgjegjës të policisë shpenzimet shtesë të qëndrimit (Hotel, shpenzimet e 
transportit në vend, shpenzimet shtesë për udhëtimin e kthimit) deri në maksimumi CHF 2'000 - për ngjarje. 

3.2 Udhëtim për vizitë 
Nëse personi i siguruar duhet të shtrohet në spital në vendin e huaj për më shumë se shtatë ditë, AGA organizon dhe paguan një udhëtim vizitë për maksimumi 
dy persona të afërm në krevatin e të sëmurit (biletë treni i klasit të 1-ë biletë avioni e klasit Economy, hotel i klasit të mesëm) maksimumi CHF 5'000 -. 

3.3 Shërbimet e AGA 

3.3.1 Parapagesa në një spital 
Nëse personi i siguruar duhet të shtrohet në spital jashtë vendit të tij të banimit, AGA akordon nëse është e nevojshme një parapagesë deri në CHF 5’000.– për 
shpenzimet e spitalit. Vlera e parapaguar i duhet kthyer AGA brenda 30 ditëve nga dalja nga spitali. 

3.3.2 Informacione mbi udhëtimin 

AGA International i jep personit të siguruar para nisjes së tij dhe pas një kërkese informacione të rëndësishme mbi përcaktimet e udhëtimit, tarifat, doganën, 
valutat dhe përcaktimet shëndetësore. 

3.3.3 Ndërmjetësimi i spitaleve dhe kontakteve të mjekëve në vendet e huaja 

AGA International i ndërmjetëson personave të saj të siguruar në rast nevoje një mjek përkatës ose një spital në afërsi të vendit të qëndrimit. Në rastin e 
problemeve të komunikimit AGA International ofron ndihmë në përkthim. 

3.3.4 Shërbimi këshillues 

AGA International këshillon personin e siguruar në rastin e problemeve të vogla mjekësore në vendin e udhëtimit. Gjithashtu për probleme të tjera rutinë në 
vendin ku kryhet udhëtimi personat e siguruar mund ti drejtohen AGA International. 

3.3.5 Shërbimi i njoftimit 

Nëse Qendra e AGA International-Assistance merr masa, ajo nëse është e nevojshme njofton pjesëtarët e familjes dhe punëdhënësin e personit të siguruar në 
lidhje me çështjen dhe masat e marra 

3.4 Rimbursimi i shpenzimeve të udhëtimit 

3.4.1 Rimbursimi i shpenzimeve për pjesën e papërdorur të udhëtimit 
Nëse personi i siguruar duhet ta ndërpresë para kohe udhëtimin për shkak të një ngjarje të siguruar, atij i rimbursohen shpenzimet për pjesën e papërdorur të 
udhëtimit me çmimin e marrëveshjes së siguruar. Dëmshpërblimi është i kufizuar në vlerën e shpenzimeve të siguruara të anulimit. Nuk kryhet rimbursim për 
shpenzimet e rezervuara më parë të kthimit si dhe për shërbimet e akomodimit të rezervuara më parë por jo të përdorura për sa kohë nëse AGA merr përsipër 
shpenzimet e banesës zëvendësuese. Pagesa nuk kryhet nëse për shkak të një sigurimi shtesë ekziston e drejta për përsëritjen e udhëtimit. 

3.4.2 Shpenzime të paparashikuara për kthimin në atdhe, udhëtimin shtesë të kthimit, ndërprerjen e udhëtimit ose për udhëtimin e vonuar të kthimit 
Nëse në lidhje me një ngjarje të siguruar krijohen shpenzime të paparashikuara (Taksi, shpenzime telefonike etj.), AGA i merr përsipër këto shpenzime deri në 
një vlerë të përgjithshme prej CHF 750.– për person, duke pasur një kufizim shtesë për dëmshpërblimin për shpenzimet telefonike deri në maksimumi 
CHF 150.– të këtyre limiteve. 
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4 Ngjarjet dhe shërbimet e pasiguruara (si plotësim për shifrën I 5: Ngjarjet dhe shërbimet jo të siguruara) 

4.1 Miratimi i munguar nga ana e qendrës së thirrjes së emergjencës së AGA 
Nëse qendra e thirrjes së emergjencës së AGA nuk e ka dhënë miratimin e saj të mëparshëm për shërbimet. 

4.2 Ndërprerja nga kompania e udhëtimit 

Nëse kompania e udhëtimit nuk i realizon ose i realizon vetëm pjesërisht shërbimet kontraktuale, ndërpret udhëtimin ose duhet ta anulojë ose ndërpresë për 
shkak të rrethanave konkrete dhe është i detyruar në përputhje me përcaktimet ligjore për të rimbursuar vlerën e shërbimeve që nuk janë kryer dhe/ose të 
marrë përsipër shpenzimet e kthimit. Në rrethanat konkrete, në të cilat udhëtimi duhet anuluar ose ndërpritet futen ndër të tjera këshillat e Ministrisë së Jashtme 
të Zvicrës për të mos udhëtuar në zonën përkatëse. 

4.3 Shpenzimet për trajtimet ambulante ose stacionare nuk mbulohen nga AGA. 

4.4 Shpenzimet për ushqimin, mungesën në punë dhe dëme të tjera të pasurisë. 

5 Detyrimet në rast dëmtimi (në plotësim të I 3: Detyrimet në rast dëmtimi) 

5.1     Për të shfrytëzuar shërbimet e AGA duhet që personi i siguruar ose që posedon të drejtën e pretendimit të informojë menjëherë qendrën e thirrjes së 
emergjencës së AGA mbi ndodhjen e ngjarjes së siguruar dhe të marrë konfirmimin e saj mbi të gjitha masat asistuese ose marrjen përsipër të shpenzimeve të 
tyre (shihni shifrën II B 3). 

5.2 Në rast dëmtimi AGA i duhen dërguar me shkrim më vonë dokumentet e mëposhtme (shihni shifrën I 10): 

 Konfirmimi i sigurimit 

 Formulari i dëmtimit AGA 

 Konfirmimi i mëparshëm i rezervimit 

 Dokumente ose vërtetime zyrtare të cilat vërtetojnë ndodhjen e dëmtimit (p.sh. vërtetim i detajuar nga mjeku me diagnozë) 

 Fatura origjinale për pagesat/shpenzimet shtesë 

H Bagazhet e udhëtimit 

1 Objektet e siguruara 

I siguruar është bagazhi i udhëtimit i personit të siguruar duke përfshirë objektet e blera gjatë udhëtimit, që do të thotë të gjitha sendet për përdorimin personal 
të cilat merren me vete në udhëtime ose që dorëzohen tek një sipërmarrje transporti për t'u transportuar dhe pronari i tyre është personi i siguruar. 

2 Zona e vlefshmërisë 
Sigurimi vlen gjatë periudhës kohore të udhëtimit të listuar në konfirmimin e sigurimit të sipërmarrëses së sigurimit në të gjithë botën ose në Evropë në varësi të 
sigurimit të lidhur respektivisht duke u bazuar në të dhënat në konfirmimin e sigurimit. Përjashtohet vendbanimi normal i personit të siguruar. 

3 Vlera e sigurimit 
Vlera e sigurimit mund të shihet në pasqyrën mbi shërbimet e sigurimit. 

4 Ngjarjet dhe shërbimet të siguruara 

4.1 Në rast vjedhje, rrëmbimi (Vjedhje me kërcënim ose ushtrim dhune kundrejt personit të siguruar), dëmtim dhe shkatërrim, humbje dhe dëmtim gjatë transportit 
nga një sipërmarrje transporti të transportit publik ose dërgim me vonesë nga një sipërmarrje transporti e transportit publik për çdo rast dëmtimi, duke marrë 
parasysh vlerën e dakortësuar të sigurimit kryhen pagesat e mëposhtme: 

4.1.1 Në rastin e dëmtimit të plotë ose humbjes zhdëmtohet vlera në atë moment kohor të sendit të siguruar. 

4.1.2 Në rastin e një dëmtimi të pjesshëm shpenzimet për riparimin e sendit të dëmtuar kufizohen në vlerën e sendit të siguruar në atë moment kohor. 

4.1.3 Si vlerë e sendit në atë moment kohor vlen vlera e blerjes në momentin e blerjes duke i zbritur vlerë prej 10 % nga viti i parë prej datës së blerjes dhe 
përkatësisht 20 % për vitet pasuese, por gjithsej maksimumi 50 %. 

4.1.4 Për filma, dhe media për ruajtjen e të dhënave, fotografive dhe skedarëve audio dëmshpërblehet vlera e materialit. 

4.1.5 Në rast dërgimi të vonuar nga një sipërmarrje transporti e transportit publik, dëmshpërblimi për shpenzime të domosdoshme të detyrueshme dhe shpenzimet e 
qirasë përmbajnë maksimumi 20 % të vlerës ë dakortësuar të sigurimit. 

4.1.6 Për dokumente personale ose automjete si dhe për çelësa shpenzimet janë të kufizuara në shpenzimet për prodhimin e prodhimin e sendeve zëvendësuese. 

4.1.7 Dëmtimet si gërvishtje apo fërkime të biçikletave dëmshpërblehen deri në maksimumi CHF 200.–. 

4.1.8 Për suvenire udhëtimi paguhet maksimumi CHF 300.–. 

4.2 Në rastin e vjedhjes së vlerave monetare dëmshpërblimi është maksimumi CHF 1’000.– dhe në rastin e vjedhjes së biletave të udhëtimit (bileta treni, bileta 
avioni etj.) maksimumi CHF 2’000.– 

4.3 Instrumentet muzikore, pajisjet sportive, biçikletat, karrocat e fëmijëve, gomonet ose varkat e palosshme janë të siguruara vetëm gjatë transportit me një 
kompani transporti të transportit publik. 

4.4 Për sende me vlerë si peliçe, bizhuteri, ora me ose prej metali të çmuar ose për ora me çmim mbi mesataren si dhe për pajisje fotografike, filmimi, regjistrimi 
ose audio, duke përfshirë përkatësisht edhe aksesorët, dëmshpërblehet maksimumi gjithsej 50 % e vlerës së dakortësuar të sigurimit. 

4.5 Personi i siguruar për çdo rast dëmtimi për shkak të vjedhjes duhet të paguajë vetë një vlerë prej CHF 200.–. 

5 Objektet e pasiguruara 

 Automjetet motorike, anijet, dërrasa sërfi dhe mjete ajrore duke përfshirë aksesorët 

 Sende me vlerë të cilat mbulohen nga një sigurim i veçantë 

 Letra me vlerë, certifikata, bileta udhëtimi dhe kupona me vlerë, para të thata, karta krediti dhe klienti si dhe pulla postare (për përjashtimet shihni shifrën II H 
4.2) 

 Harduer kompjuterik (desktop, laptop, projektor, aksesorë, pajisje portative etj.), telefona celular, pajisje navigimi si dhe softuerë të të gjitha llojeve 

 Sende me vlerë të cilat lihen në një automjet (i mbyllur ose jo i mbyllur) 

 Sende që lihen në ose mbi një automjet natën (nga ora 22.00 deri në orën 06.00), në të personi i siguruar nuk kalon natën 

 Metale të çmuara, gurë të çmuar të pa fiksuar dhe perla, mallra tregtie, modele mallrash, sende me vlerë artistike ose koleksionuese dhe vegla pune 

 Pajisje filmimi, fotografimi ose regjistrimi video, bizhuteri dhe peliçe, për sa kohë ato gjatë transportit nëpërmjet një mjeti të transportit publik gjenden në 
sektorin e përgjegjësisë së sipërmarrjes së transportit 

 Syze kundrejt dëmtimeve dhe shkatërrimit 

 Pajisje dëgjimi dhe aksesorë pajisjesh dëgjimi 

 Vjedhje, humbje dhe shkatërrim i vlerave monetare. 

6 Ngjarjet e pasiguruara (si plotësim për shifrën I 5: Ngjarjet dhe shërbimet jo të siguruara) 
Të pasiguruar a janë dëmtimet të cilat shkaktohen për shkak të: 

 Mos kushtimin e vëmendjes së detyrimit të përshtatshëm të kujdesit nga ana e personit të siguruar 

 Zhvendosjen, humbjen ose harrimin 

 harrimi ose lënia e sendeve, edhe për një kohë të shkurtër, në një vend të aksesueshëm nga të gjithë jashtë sektorit personal të drejtpërdrejtë të ndikimit të 
personit të siguruar 

 ruajtja jo në përshtatje me vlerën e sendeve me vlerë (shihni shifrën II H 7) 

 rënia e perlave ose gurëve të çmuar nga vendi i ruajtjes së tyre 

 Ndikimet e temperaturës dhe të motit si dhe konsumi për shkak të përdorimit 

 Trazira, grabitje, urdhëresa të institucioneve dhe greva ose dëmtime të cilat shkaktohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga këto gjëra. 

7 Detyrime në sjellje gjatë udhëtimit 

Sendet me vlerë si peliçe, bizhuteri, ora me ose prej metali të çmuar, gurë të çmuar ose perla, laptopë si dhe pajisje fotografimi, filmimi, video dhe audio duke 
përfshirë edhe aksesorët përkatës nëse nuk vishen ose përdoren duhen të ruhen në një ambient të mbyllur që nuk mund të aksesohen nga të gjithë dhe në 
këtë ambient të mbyllura në një vend të veçantë (valixhe, dollap, kasafortë). Mënyra e ruajtjes duhet ti përshtatet në çdo rast vlerës së sendit. 
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8 Detyrimet në rastin e dëmtimit (si plotësim i shifrës I 3: Detyrimet në rast dëmtimi) 

8.1 Shkaku, rrethanat dhe përmasat e ngjarjes duhen konfirmuar nga personi i siguruar menjëherë dhe në detaj: 

 në rast vjedhje ose rrëmbimi nga stacioni i policisë që gjendet në vendin e ngjarjes 

 në rast dëmtimi nga ana e sipërmarrjes së transportit, palëve të treta përgjegjëse ose nga drejtuesit e udhëtimit dhe hotelit 

 në rast humbje ose dërgimi me vonese nga ana e sipërmarrjes së transportit publik 

8.2 Nëse humbja ose dëmtimi gjatë transportit nga ana e një sipërmarrje të transportit publik zbulohet vetëm pas lëvrimit, duhet që ngjarja faktike ti bëhet me dije 
sipërmarrjes përkatëse të transportit brenda dy ditëve pune dhe duhet të konfirmohet nga kjo e fundit.  

8.3 Vlera e dëmit duhet të vërtetohet me faturë origjinale. Nëse një gjë e tillë nuk është e mundur, AGA mund të shkurtojë ose refuzojë pagesat. 

8.4 Sendet e dëmtuara dhen të vendosen në dispozicion të AGA deri në përfundimin e plotë të rastit të dëmtimit dhe me kërkesë të saj duhen dërguar me 
shpenzimet tuaj për t'ju bërë ekspertiza. 

8.5 Për të përfituar shërbimet e AGA duhet që i siguruari ose presioni që posedon të drejtën e pretendimit ta njoftojë me shkrim ngjarjen e siguruar ose rastin e 
dëmit tek AGA (shihni shifrën I 10). Duhen dorëzuar dokumentet e mëposhtme: 

 Konfirmimi i sigurimit 

 Formulari i dëmtimit AGA 

 Konfirmimi i mëparshëm i rezervimit (Biletë avioni/biletë treni) 

 Konfirmimi i dëmtimit nga kompania e transportit (p.sh. PIR) 

 Raporti i policisë në rast vjedhje 

 Konfirmimi i kompanisë së transportit mbi humbjen definitive të bagazheve dhe letra e dëmshpërblimit 

 Fatura origjinale e blerjes, në rast mungese vërtetimin e garancisë, në rast dëmtimi faturën e riparimit ose preventivin e shpenzimeve 


