
Zavarovanje 
zrakoplovov



Kasko zavarovanje zrakoplovov

Zakaj je potrebno kasko zavarovanje?
Letenje v zadnjih letih postaja vedno bolj prilju-
bljen način preživljanja prostega časa. Letalski 
užitki pa so povezani tudi z velikimi finančnimi 
sredstvi, ki so potrebna za nakup in vzdrževanje 
zrakoplova. Zato vam priporočamo, da sklenete 
kasko zavarovanje in si s tem zagotovite ustre-
zno zavarovalno kritje za vaš zrakoplov. 

Kaj je predmet zavarovanja?
Predmet zavarovanja so motorna, jadralna, ul-
tralahka letala, toplozračni baloni ter helikop-
terji, in sicer trup z motorji, propelerji, radijskimi 
in navigacijskimi napravami, standardnimi in-
strumenti in opremo ter vsemi deli, potrebnimi 
za letenje.

S posebnim dogovorom lahko zavarujete tudi 
posebno opremo, ki ni potrebna za letenje, in 
je pritrjena na zrakoplov (oprema za aviotretira-
nje, aerofotogrametrijo itd.).

Obseg zavarovalnega kritja
Zavarovalnica Triglav s kasko zavarovanjem 
krije fizično izgubo ali poškodbo, ki nastane na 
zavarovanem zrakoplovu, ter stroške prevoza 
poškodovanega zrakoplova do kraja popravila.
 
Dodatne možnosti zavarovanja
S posebnim dogovorom in plačilom dodatne 
zavarovalne premije lahko zavarovalno kritje 
razširite tudi na kritje škod na zrakoplovu, ki na-
stanejo med prevozom po cesti (pri toplozrač-
nih balonih že vključeno) ter na razširitev zava-
rovanja zrakoplova, ki se uporablja za:
• vleko jadralnih letal ali reklamnih napisov,
• aviotretiranje kmetijskih površin in 

aerofotogrametrijo,
• šolanje pilotov,
• uradne treninge in tekmovanja,
• akrobatsko letenje,
• za komercialne namene (prevoz potnikov, 

prtljage in tovora proti plačilu) in
• dajanje zrakoplova v najem ali izposojo.



Kje dobite vse potrebne 
informacije?

Dodatne informacije o zavarovanju dobite 
na poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav, 
vprašanja pa nam lahko posredujete na 
e-naslov info-premozenje@triglav.si. Na 
spletnih straneh www.triglav.si je na voljo 
vprašalnik, na podlagi katerega vam bomo 
pripravili ponudbo za zavarovanje. Izpol-
nite ga in pošljite na naslov Zavarovalnica 
Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, 
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali po 
faksu na številko (01) 431 82 42.

Zavarovanje zakonske 
odgovornosti lastnika 
zrakoplova, zavarovanje 
potnikov in tovora

Zakaj zavarovanje odgovornosti?
Zrakoplovi lahko povzročijo izjemno veliko 
škodo. Lastnik ali upravljalec zrakoplova objek-
tivno odgovarja za vsako škodo, ki jo z zrako-
plovom povzroči potnikom,  tretjim osebam, 
stvarem ali tovoru med letom ali na tleh. Prav 
tako je letalski prevoznik odgovoren za škodo, ki 
nastane potnikom, prtljagi in tovoru v času pre-
voza z zrakoplovom. EU je z Uredbo št. 785/2004 
predpisala, da morajo vsi lastniki registriranih 
zrakoplovov in letalskih modelov, težjih od 20 
kg, skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam med letom ali na 
tleh, prevozniki potnikov pa tudi zavarovanje 
potnikov in prtljage. Prevozniki tovora morajo 
po tej Uredbi skleniti tudi zavarovanje letalske 
prevozniške odgovornosti za tovor.

Obseg zavarovalnega kritja

Zavarovanje zakonske odgovornosti do 
tretjih oseb in/ali stvari v lasti tretjih oseb
S sklenitvijo zavarovanja zakonske odgovorno-
sti lastnika zrakoplova za škodo, povzročeno 
tretjim osebam med letom ali na tleh, se Za-
varovalnica Triglav zaveže povrniti škodo, ki je 
posledica uveljavljanja odškodninskih zahtev-
kov, če je v zvezi z uporabo zrakoplova prišlo 
do telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali 
smrti tretje osebe med letom ali na tleh (škoda 
na osebah) in/ali uničenja, poškodbe ali izgube 
stvari ali potniške prtljage med letom ali na tleh 
(škoda na stvareh). Poleg tega pa so z zavarova-
njem kriti tudi potrebni in razumni stroški spo-
rov in pravnih dejanj.

Zavarovanje zakonske odgovornosti  
do potnikov
Z zavarovanjem zakonske odgovornosti do po-
tnikov se zavarovalnica zaveže izplačati odško-
dnino zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe 
potnikov v času prevoza, kakor tudi pri vstopa-
nju ali izstopanju iz zrakoplova ter škodo, ki na-
stane na osebni prtljagi potnikov zaradi izgube 
ali poškodbe.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti 
letalskega prevoznika do prevažanega 
tovora
Z zavarovanjem prevozniške odgovornosti le-
talskega prevoznika se zavarovalnica zaveže 
izplačati odškodnino iz naslova zakonske odgo-
vornosti letalskega prevoznika zaradi poškodbe, 
uničenja tovora ali zamude na prevozu.
 



Naslovi območnih enot:

Območna enota Celje 
Mariborska cesta 1, 3000 Celje 
T 03 422 61 00 n.c.

Območna enota Koper 
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 
T 05 665 41 00 n.c.

Območna enota Kranj 
Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj 
T 04 206 90 00 n.c.

Območna enota Krško 
Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško 
T 07 481 82 00 n.c.

Območna enota Ljubljana 
Verovškova ulica 60 b, 1000 Ljubljana 
T 01 580 60 00 n.c.

Območna enota Maribor 
Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Maribor 
T 02 228 45 00 n.c.

Območna enota Murska Sobota 
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota 
T 02 515 11 00 n.c.

Območna enota Nova Gorica 
Kidričeva ulica 21, 5000 Nova Gorica 
T 05 338 20 00 n.c.

Območna enota Novo mesto 
Novi trg 8, 8000 Novo mesto 
T 07 391 92 00 n.c.

Območna enota Postojna 
Novi trg 5, 6230 Postojna 
T 05 728 22 00 n.c.

Območna enota Slovenj Gradec 
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec 
T 02 882 56 11 n.c.

Območna enota Trbovlje 
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje 
T 03 565 27 00 n.c.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
T 01 474 72 00 n.c.
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