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Splošni pogoji za  
zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Uvodne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico;
 ♦ zavarovanec
	 osebo,	katere	premoženjski	interes	je	zavarovan;

 ♦ sozavarovane osebe
 osebe, na katere se razširja zavarovalno kritje

 ♦ zavarovalni primer
 dogodek, ki utegne imeti za posledico uveljavljanje odškodninskih  

 zahtevkov oškodovanca;
 ♦ zavarovalna vsota
	 vsoto,	do	katere	je	zavarovan	premoženjski	interes;

 ♦ premija
	 znesek,	ki	ga	zavarovalec	plača	zavarovalnici	po	zavarovalni	pogodbi;	

 ♦ polica
 listino o zavarovalni pogodbi.

1. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih 
zahtevkov	tretjih	oseb	na	podlagi	civilnega	prava,	če	je	pri	uporabi	in	posesti	
vozila, navedenega v polici, prišlo do:
1) smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe (škoda 

zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja);
2)	 uničenja	ali	poškodovanja	stvari	(škoda	zaradi	uničenja	in	poškodovanja	

stvari).
(2) Poleg lastnika vozila so zavarovane vse osebe, ki imajo po volji lastnika 

opravek z vozilom (uporabnik, voznik, sprevodnik, spremljevalec in 
podobno),	kot	tudi	osebe,	ki	se	prevažajo	z	vozilom	po	volji	njegovega	
lastnika oziroma uporabnika - sozavarovane osebe.

(3)	 Z	zavarovanjem	motornega	vozila	je	krita	tudi	škoda,	ki	jo	povzroči	priklopno	
vozilo,	dokler	 je	speto	z	njim	in	potem,	ko	ločeno	od	motornega	vozila	
učinkuje	v	funkcionalni	povezanosti	z	njim.	Isto	velja	za	vsako	vlečeno	
vozilo,	ki	ga	zaradi	okvare	ali	drugega	vzroka	vleče	zavarovano	vozilo.	
Za	škodo,	ki	 jo	povzroči	priklopno	vozilo,	dokler	 je	speto	z	motornim	
vozilom	in	potem,	ko	ločeno	od	motornega	vozila	učinkuje	v	funkcionalni	
povezanosti z njim, oškodovancu solidarno odgovarjata lastnik motornega 
vozila in priklopnega vozila. Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode 
od odgovornostne zavarovalnice motornega vozila ali priklopnega vozila.

(4) Dogovorjeni zavarovalni vsoti za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb 
in	prizadetega	zdravja	neke	osebe	 in	za	škodo	zaradi	uničenja	ali	
poškodovanja stvari predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice 
za vsak posamezni zavarovalni primer, ne glede na število oškodovancev. 
Več	časovno	povezanih	škod	predstavlja	en	zavarovalni	primer,	če	škode	
nastanejo zaradi istega vzroka.

	 Ob	zvišanju	predpisanih	najnižjih	zavarovalnih	vsot	veljajo	višje	zavarovalne	
vsote tudi za zavarovalne primere iz veljavnih zavarovalnih pogodb, 
sklenjenih pred povišanjem zavarovalnih vsot, ki so nastali po uveljavitvi 
povišanja.	Denarni	zneski	predpisanih	najnižjih	zavarovalnih	vsot	se	
zvišujejo v skladu z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu in objavo 
ministra,	pristojnega	za	finance.

2. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1)	 Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključeni	odškodninski	zahtevki:
1) ki po pogodbi ali po posebnem pisnem dogovoru presegajo obseg 

obveznosti, ki izvira iz pravnih predpisov o odgovornosti;
2) ki se nanašajo na stvari, ki jih ima zavarovanec ali kaka druga 

zavarovana	oseba	na	skrbi,	zlasti	če	jih	prevaža,	uporablja	ali	hrani;
3)	 voznika	vozila,	s	katerim	je	bila	povzročena	škoda;
4) zavarovalca, lastnika, solastnika in skupnega lastnika vozila, s katerim 

je	bila	povzročena	škoda,	in	sicer	za	škodo	na	stvareh;
5) oškodovancev, ki jim je škoda nastala:

- zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah, za katere so bila izdana 

uradna	dovoljenja,	pri	katerih	je	pomembno,	da	se	doseže	največja	
hitrost	ali	pri	vadbenih	vožnjah;

- zaradi  delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega 
materiala;

-	 zaradi	vojnih	operacij,	uporov	ali	terorističnih	dejanj,	pri	čemer	mora	
zavarovalnica	dokazati,	da	je	škodo	povzročil	tak	dogodek.

(2)	 Če	 je	s	premijskim	cenikom	za	razširitev	zavarovalnega	kritja	ali	za	
povečano	nevarnost	določena	dodatna	premija	in	če	ta	ni	plačana,	ima	
zavarovalnica: 
1) pravico od zavarovanca in sozavarovane osebe izterjati del odškodnine 

z zamudnimi obrestmi in stroški v razmerju med dodatno premijo, ki ni 
bila	plačana	in	premijo,	ki	bi	zaradi	razširitve	zavarovalnega	kritja	ali	
povečane	nevarnosti	morala	biti	plačana;

2) pravico od zavarovanca in sozavarovane osebe izterjati del odškodnine 
z	zamudnimi	obrestmi	in	stroški	po	določbi	prejšnje	točke	tudi	takrat,	
kadar je prepustil vozilo v upravljanje osebi z lastnostmi, ki pomenijo 
povečano	nevarnost	in	se	zanjo	zahteva	plačilo	dodatne	premije.

	 Za	povečano	nevarnost	ali	 razširitev	kritja	se	skladno	s	premijskim	
cenikom za zavarovanje avtomobilske odgovornosti šteje posest in 
uporaba vozila:
-	 pri	sodelovanju	na	dirkah,	vadbenih	vožnjah	ali	drugih	tekmovanjih,	

za katera niso bila izdana uradna dovoljenja,
-	 za	čas	mobilizacije	ali	zasega	s	strani	oblasti	v	mirnodobnem	stanju,
- v zakupu ali v najemu (rent-a-car),
-	 za	taksi	službo,
- med testiranjem,
- med moto skiringom,
- pri prevozu nevarnih snovi,
- pri prevozu drugega poškodovanega vozila,
- v lasti pravne osebe,
- ki ga vozi voznik z manj kot 3 leti vozniških izkušenj ali voznik, ki vozi 

s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo. Vozniške izkušnje 
se	pričnejo	šteti	z	dnem	prve	pridobitve	vozniškega	dovoljenja	
ustrezne kategorije.

3. člen - IZGUBA  ZAVAROVALNIH  PRAVIC 

(1) Zavarovanec in sozavarovane osebe izgubijo svoje pravice iz zavarovanja:
1)	 če	je	voznik	vozilo	uporabljal	za	drugačen	namen,	kot	je	to	določeno	v	

zavarovalni pogodbi; 
2)	 če	voznik	ni	imel	veljavnega	vozniškega	dovoljenja	tiste	oziroma	tistih	

kategorij,	v	katero	spada	vozilo,	ki	ga	je	vozil,	razen	če	je	vozilo	vozil	
kandidat	za	voznika	motornih	vozil	ali	skupine	vozil	pri	učenju	vožnje	
ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;

3)	 če	je	bilo	vozniku	odvzeto	ali	začasno	odvzeto	vozniško	dovoljenje,	
oziroma	se	mu	 je	 izvrševala	 izrečena	kazen	ali	 varstveni	ukrep	
prepovedi	vožnje	vozila	določene	vrste	ali	kategorije	oziroma	varstveni	
ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju 
Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja 
ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;

4)	 če	je	voznik	vozilo	upravljal	pod	vplivom	alkohola,	mamil,	psihoaktivnih	
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

 Šteje se, da je voznik pod vplivom alkohola v naslednjih primerih:
a)	 če	ima	zaradi	uživanja	alkoholnih	pijač	v	krvi	več	kot	0,50	grama	

alkohola	na	kilogram	krvi	oziroma	če	ima	več	kot	0,24	miligrama	
alkohola v litru izdihanega zraka;

b)	 če	ne	glede	na	koncentracijo	alkohola	kaže	znake	motenj	v	vedenju,	
katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu; 

c)	 če	je	alkotest	pozitiven,	voznik	pa	ne	poskrbi,	da	bi	bila	s	krvno	
analizo	natančno	ugotovljena	stopnja	njegove	alkoholiziranosti,	
razen	če	odvzem	krvi	ogroža	njegovo	zdravje	(npr.	hemofilija);

d)	 če	se	po	prometni	nesreči	izmakne	preiskavi	svoje	alkoholiziranosti	
oziroma	 jo	odkloni	ali	konzumira	alkohol,	 tako	da	onemogoči	
ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje 
alkoholiziranosti	v	trenutku	nastanka	prometne	nesreče.

 Šteje se, da je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi:
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e)	 če	se	s	strokovnim	pregledom	ugotovi,	da	kaže	znake	motenj	v	
vedenju,	ki	povzročajo	nezanesljivo	ravnanje	v	prometu	zaradi	
uživanja	mamil,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi	
ali	če	po	prometni	nesreči	uživa	mamila,	psihoaktivna	zdravila	ali	
druge	psihoaktivne	snovi	ter	tako	onemogoči	ugotavljanje	prisotnosti	
navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne 
nesreče;	

f)	 če	se	po	prometni	nesreči	izmakne	preiskavi	ali	jo	odkloni	oziroma	
odkloni	možnost	ugotavljanja	prisotnosti	mamil,	psihoaktivnih	zdravil	
ali drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu.

5)	 če	je	voznik	škodo	povzročil	namenoma;
6)	 če	vozilo,	ki	ga	je	voznik	vozil,	ni	bilo	tehnično	brezhibno;
	 Šteje	se,	da	vozilo	ni	bilo	tehnično	brezhibno,	če	ni	imelo	veljavnega	

tehničnega	pregleda	ali	se	pri	njegovi	uporabi	niso	upoštevali	veljavni	
predpisi	o	potrebni	tehnični	opremljenosti	vozila.

7)	 če	 je	voznik	po	nesreči	zapustil	kraj	dogodka,	ne	da	bi	nemudoma	
posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.

(2) Zavarovanec in sozavarovane osebe ne izgubijo svojih pravic po prejšnjih 
določbah	tega	člena:
1)	 če	zavarovanec	oziroma	sozavarovana	oseba	dokaže:

a)	 da	ni	kriv	za	obstajanje	okoliščin	iz	2),	6)	in	7)	točke	(1)	odstavka	
tega	člena,

b)	 da	nastanek	škode	ni	v	vzročni	zvezi	z	njegovo	alkoholiziranostjo	ali	
uživanjem	mamil,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi;

2) za del škode, za katero je odgovoren oškodovanec, ker je pristal, 
da	se	prevaža	z	vozilom	pod	okoliščinami	iz	1),	2),	3),	4)	in	6)	točke	
(1)	odstavka	tega	člena	(deljena	odgovornost)	in	so	mu	te	okoliščine	
morale	biti	znane,	če	ta	del	škode	zavarovalnica	 izplača,	čeprav	 je	
oškodovančev	zahtevek	v	tem	delu	neutemeljen.

(3) Zavarovalnica ima pravico od zavarovanca in odgovornih oseb, ki so 
izgubile	svoje	pravice	iz	zavarovanja	po	(1)	odstavku	tega	člena,	uveljavljati	
povračilo	izplačanih	zneskov	skupaj	z	obrestmi	in	stroški,	vendar	največ	do	
zneska,	ki	ga	določa	Zakon	o	obveznih	zavarovanjih	v	prometu.	V	primeru	iz	
5)	točke	(1)	odstavka	tega	člena	pa	lahko	zavarovalnica	uveljavlja	povračilo	
v celoti.

4. člen - ZAVAROVANČEVE  OBVEZNOSTI

(1)	 Zavarovanec	je	dolžan	obvestiti	zavarovalnico	o	zavarovalnem	primeru	
najpozneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.

(2)	 Zavarovanec	mora	po	svojih	najboljših	močeh	pomagati	zavarovalnici	
pri	razjasnitvi	vprašanja	odgovornosti.	Zato	ji	mora	dati	samo	resnične	in	
izčrpne	podatke	o	poteku	prometne	nesreče	in	njenih	okoliščinah.

(3)	 Če	so	proti	zavarovancu	ali	osebi,	za	katero	on	odgovarja,	uvedene	
kazenske	poizvedbe	ali	kazenska	preiskava,	ali	če	je	vložena	obtožnica,	
ali	če	je	izdana	odločba	v	upravno-kazenskem	postopku,	je	zavarovanec	
dolžan	o	tem	nemudoma	obvestiti	zavarovalnico,	četudi	ji	je	zavarovalni	
primer	že	prijavil.

(4)	 Če	so	na	zavarovanca	postavljeni	odškodninski	zahtevki	ali	 je	proti	
njemu	vložena	odškodninska	tožba,	ali	premoženjsko-pravni	zahtevek	
v kazenskem postopku, mora o tem brez vsakega odlašanja obvestiti 
zavarovalnico in ji dostaviti vse listine, ki vsebujejo te zahtevke.

(5) Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno 
pooblastilo	tisti	osebi,	ki	jo	določi	zavarovalnica.	

(6) Zavarovanec mora obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti 
zavarovalnici,	zaradi	česar	ni	upravičen,	da	bi	zahtevke	zavrnil,	zlasti	pa	
jih ne sme pripoznati.

(7) Kršitev teh obveznosti ima za posledico zmanjšanje dajatev zavarovalnice 
za	toliko,	za	kolikor	je	škoda	zaradi	teh	kršitev	večja.	Pri	tem	je	mišljena	
zlasti škoda zaradi pravdnih stroškov in zamudnih obresti.

5. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

(1)	 Zavarovalnica	 je	dolžna	ob	sklenitvi	zavarovanja	zavarovalcu	 izročiti	
veljavne zavarovalne pogoje, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

(2)	 Zavarovalnica	je	dolžna	preučiti	odškodninske	zahtevke	tako	po	temelju	
kot	po	višini,	poravnati	upravičene	zahtevke	v	rokih,	določenih	s	predpisi	
odškodninskega prava ter poskrbeti za obrambo zavarovanca pred 
neutemeljenimi	ali	pretiranimi	odškodninskimi	zahtevki.	Če	zavarovalnica	
krši to svojo obveznost, ki jo ima proti zavarovancu, mu je odškodninsko 
odgovorna,	še	zlasti	pa	ni	upravičena	do	zneska	zamudnih	obresti,	ki	jih	je	
treba	plačati	od	glavnice,	vračunati	v	zavarovalno	vsoto	ali	njen	preostanek.

(3)	 Zavarovalnica	je	pooblaščena,	da	v	imenu	zavarovanca	daje	vse	izjave,	
ki	so	po	njenem	mnenju	potrebne	glede	povračila	škode	ali	obrambe	pred	
neutemeljenimi ali pretiranimi zahtevki. 

(4) Stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku povrne zavarovalnica 
samo	v	primeru,	če	je	izrecno	pristala	na	zagovornika	in	se	zavezala	k	
povračilu	stroškov.

(5)	 Stroške	pravdnega	postopka	zavarovalnica	povrne,	če	se	je	zavarovanec	
pravdal	s	soglasjem	zavarovalnice,	ali	če	je	zavarovanca	zastopala	oseba,	
ki	jo	je	določila	zavarovalnica.	Ti	stroški	se	povrnejo	v	celoti,	ne	glede	na	
višino	zavarovalne	vsote.	Če	pride	do	pravde,	ne	da	bi	povod	zanjo	dala	
zavarovalnica, nosi ona le tisti del pravdnih stroškov, ki ustreza razmerju 
med zavarovalno vsoto in prisojeno odškodnino.

(6) Zavarovalnica postane prosta obveznosti do zavarovanca iz prejšnjih 
odstavkov	tega	člena,	če	mu	povrne	dotedanje	pravdne	stroške	in	izplača	
ali da na voljo zavarovalno vsoto oziroma njen preostanek. 

6. člen - IZVEDENSKI  IN  PRITOŽBENI  POSTOPEK

(1)	 Vsaka	pogodbena	stranka	lahko	zahteva,	naj	določena	sporna	dejstva	
ugotavljajo izvedenci.

(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami niso v 
delovnem	razmerju.	Imenovana	izvedenca	pred	začetkom	dela	imenujeta	
tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh 
izvedencev	različne	in	le	v	mejah	njunih	ugotovitev.

(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega 
izvedenca nosi vsaka stranka polovico stroškov.

(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka je 

dovoljena	pisna	pritožba	na	pritožbeno	komisijo	zavarovalnice.	Pritožba	se	
vloži	pri	tisti	organizacijski	enoti	zavarovalnice,	ki	je	zahtevek	obravnavala.

(6)	 Zavarovalnica	obravnava	tudi	pritožbe,	v	katerih	se	zatrjuje	kršitev	poslovne	
morale.	Pritožba	se	vloži	pri	tisti	organizacijski	enoti	zavarovalnice,	pri	kateri	
naj bi kršitev nastala.

7. člen - OBMOČJE  VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanje	velja	na	območju	Republike	Slovenije	in	držav,	ki	so	podpisnice	
Sporazuma	med	nacionalnimi	zavarovalnimi	biroji	držav	članic	Evropskega	
gospodarskega	prostora	 in	drugih	pridruženih	članic	oziroma	območju	
držav,	podpisnic	Splošnih	pravil	(zelena	karta)	ter	območju	ostalih	držav.

(2)	 Zavarovalnica	prevzema	obveznost	do	oškodovanca	v	državah,	ki	so	
podpisnice	Sporazuma	med	nacionalnimi	zavarovalnimi	biroji	držav	
članic	Evropskega	gospodarskega	prostora	 in	drugih	pridruženih	
članic	oziroma	držav,	podpisnic	Splošnih	pravil	(zelena	karta)	do	višine	
najnižjih	predpisanih	zavarovalnih	vsot	obiskane	dežele,	če	so	te	višje	
od	zavarovalnih	vsot,	dogovorjenih	z	zavarovalno	pogodbo.	Če	pa	so	
pogodbene	vsote	višje	od	najnižjih	predpisanih	zavarovalnih	vsot	obiskane	
dežele,	prevzema	zavarovalnica	obveznost	do	teh	višjih	vsot.

(3)	 V	vseh	ostalih	državah	prevzema	zavarovalnica	obveznost	do	višine	
najnižjih	predpisanih	zavarovalnih	vsot	v	Republiki	Sloveniji	 in	v	okviru	
predpisov o odškodninskem in zavarovalnem pravu Republike Slovenije.

(4) Za vozila s tujo registracijo, za katera je sklenjeno mejno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti po teh zavarovalnih pogojih, velja zavarovanje 
samo	v	državah	Evropskega	gospodarskega	prostora	 in	Švici.	V	 teh	
državah	zavarovalnica	prevzema	obveznost	do	oškodovanca	v	skladu	z	
določili	2.	odstavka	tega	člena.	Mednarodne	zelene	karte	v	zvezi	s	tem	
zavarovanjem	ni	mogoče	izdati.

8. člen - ZAČETEK  IN  KONEC  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

(1)	 Obveznost	zavarovalnice	iz	zavarovalne	pogodbe	se	prične	po	izteku	24.	
ure	dneva,	ki	je	v	polici	naveden	kot	začetek	zavarovanja,	če	ni	drugače	
dogovorjeno,	in	če	je	do	tega	dne	plačana	prva	premija,	oziroma	po	izteku	
24.	ure	dneva,	ko	je	premija	plačana.

(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici 
naveden	kot	dan	poteka	zavarovanja.	Če	je	v	polici	naveden	samo	začetek	
zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od 
pogodbenih strank ne odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece pred 
koncem	tekočega	zavarovalnega	leta.

(3) Pri zavarovanju, sklenjenem za eno leto, se obojestranske obveznosti in 
pravice	iz	pogodbe	podaljšajo	za	30	dni	(respiro	rok),	če	zavarovalnici	vsaj	
3	dni	pred	iztekom	zavarovanja	ni	bila	vročena	zavarovalčeva	izjava,	da	ne	
pristane	na	takšno	podaljšanje.	Če	pride	v	respiro	roku	do	zavarovalnega	
primera,	je	zavarovalec	dolžan	plačati	premijo	za	celo	zavarovalno	leto,	
s tem da je zavarovanje sklenjeno za eno leto od dneva, ko je prenehalo 
veljati prejšnje zavarovanje.

(4)	 Če	se	med	trajanjem	zavarovanja	spremeni	 lastnik	vozila,	obveznost	
zavarovalnice preneha ob 24. uri dneva, ko novi lastnik vozila sklene 
zavarovalno pogodbo za to vozilo. Obveznost zavarovalnice pa preneha 
prej,	če	je	pred	tem	časom	že	začela	učinkovati	nova	zavarovalna	pogodba.

(5)	 Če	je	zavarovanje	sklenjeno	za	več	kot	tri	leta,	sme	po	preteku	tega	časa	
vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, 
s	tem	da	to	pisno	sporoči	drugi	stranki.
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5)	 razvrščanje	do	sedaj	že	zavarovanih	vozil	v	premijske	razrede	po	teh	
zavarovalnih pogojih se opravi na podlagi ugotovljenega odstotka 
obračunane	izhodiščne	zavarovalne	premije	za	zadnje	zavarovalno	
obdobje in škodnega poteka v tem obdobju.

11. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE  NA 
PODLAGI  RAZMERJA  MED  LIKVIDIRANIMI 
ŠKODAMI  IN  PLAČANO  ZAVAROVALNO  PREMIJO

Če	je	ob	sklenitvi	zavarovanja	dogovorjeno,	da	se	pri	določanju	zavarovalne	
premije	upošteva	razmerje	med	likvidiranimi	škodami	in	plačano	premijo,	se	
zavarovalna	premija	določi	takole:

- zavarovancu, pri katerem je razmerje med likvidiranimi škodami in 
plačano	zavarovalno	premijo	v	preteklih	treh	koledarskih	letih	znašalo	
manj	kot	68,0	%,	se	zavarovalna	premija	za	prihodnje	zavarovalno	
obdobje	zniža	(bonus)	v	višini	polovice	razlike	med	68,0	%	in	v	odstotku	
izraženega	doseženega	razmerja;	

- zavarovanec, ki v preteklih treh letih ni imel likvidirane škode, ima 
pravico	do	50	%	bonusa;	

- zavarovancu, pri katerem je razmerje med likvidiranimi škodami in 
plačano	zavarovalno	premijo	v	preteklih	treh	koledarskih	letih	znašalo	
več	kot	93,5	%,	se	zavarovalna	premija	za	prihodnje	zavarovalno	
obdobje zviša (malus) v odstotku, ki je enak polovici razlike med 
doseženim	razmerjem	in	93,5	%,	s	tem	da	zvišanje	ne	more	znašati	
več	kot	85,0	%.	

12. člen - DRUGE  DOLOČBE  O  BONUSU  IN  MALUSU

(1)	 Pri	določanju	zavarovalne	premije	veljajo	ob	upoštevanju	števila	prijavljenih	
škod	še	tele	določbe:
1)	 če	je	zavarovanec	imel	sklenjeno	zavarovanje	za	dobo,	krajšo	od	enega	

leta, se to zavarovanje v naslednjem zavarovalnem letu ne upošteva 
kot	podlaga	za	znižanje	premije,	in	sicer	ne	glede	na	to,	da	ni	prijavil	
škode, upošteva pa se število škod iz tega obdobja;

2)	 če	ima	zavarovanec	ob	sklenitvi	ali	podaljšanju	zavarovanja	pravico	
do	razvrstitve	v	14.	ali	nižji	premijski	razred,	lahko	s	plačilom	
dodatne premije odkupi posledice prve škode, zaradi katere bi se 
mu v naslednjem zavarovalnem obdobju premijski razred povišal. 
Odkupa	posledic	prve	škode	ni	možno	dogovoriti	med	trajanjem	
zavarovalnega leta.

3)	 če	 zavarovanec	odkupi	 posledice	prve	 škode	 in	 je	 v	 tekočem	
zavarovalnem	 letu	prijavljenih	ena	ali	več	škod,	se	v	naslednjem	
zavarovalnem	obdobju	za	razvrščanje	zavarovanca	v	premijski	razred,	v	
skladu	z	določili	3).	točke	(2).	odstavka	10.	člena	teh	pogojev,	upošteva	
dejansko število prijavljenih škod, zmanjšano za eno.

4) višina dodatne premije za odkup posledic prve škode je odvisna od 
škodnega dogajanja zadnjih treh zavarovalnih let istega vozila ali vozila 
iste premijske skupine.

5)	 če	je	bilo	zavarovanje	prekinjeno,	 ima	zavarovanec	po	prekinitvi	za	
isto	vozilo	ali	drugo	vozilo	iste	vrste	pravico	do	istega	bonusa,	če	je	do	
prekinitve	zavarovanja	prišlo	pred	potekom	zavarovalnega	leta	in	če	
prekinitev ni trajala dalj kot 3 leta, ob pogoju, da v prejšnjem obdobju 
do sklenitve nove zavarovalne pogodbe ni bila prijavljena škoda.

	 Če	je	do	prekinitve	zavarovanja	prišlo	po	izteku	zavarovalnega	leta,	med	
katerim ni bila prijavljena škoda in škoda ni prijavljena tudi v obdobju 
prekinitve zavarovanja, ima zavarovanec pravico do bonusa, kot da 
prekinitve ni bilo, ob pogoju, da prekinitev ni trajala dalj kot 3 leta; 

6) v primeru odsvojitve zavarovanega vozila se pravica do bonusa oziroma 
obveznost	plačila	malusa	ne	prenese	na	novega	 lastnika	oziroma	
uporabnika vozila, razen pri prenosu lastninske pravice na vozilu na 
zakonca	(darovalec	s	tem	izgubi	bonus).	Če	zavarovanec	po	uničenju,	
odsvojitvi in podobno prej zavarovanega vozila zavaruje drugo vozilo, 
se	pridobljena	pravica	do	bonusa	oziroma	obveznost	plačila	malusa	
prenese	na	to	drugo	vozilo,	če	je	vozilo	iste	vrste.	

	 Bonus	oziroma	malus	se	obračunava	od	zavarovalne	premije	za	novo	
vozilo. Zamenjava mora biti opravljena v 3. letih;

7) zavarovanec se pri zamenjavi zavarovalnice razvrsti v ustrezni premijski 
razred na podlagi pisnega potrdila prejšnje zavarovalnice o prejšnjem 
trajanju zavarovanja in številu zaporednih let brez prijavljene škode 
oziroma	številu	prijavljenih	škod.	Če	zavarovanec	 tega	potrdila	ne	
predloži,	se	ga	razvrsti	v	14.	premijski	razred.

(2)	 Za	določanje	zavarovalne	premije	na	podlagi	razmerja	med	likvidiranimi	
škodami	in	plačano	zavarovalno	premijo	veljajo	še	tele	določbe:
1)	 bonus	oziroma	malus	se	po	teh	pogojih	obračunava	tudi	za	vozila,	ki	

jih	zavarovanec	nabavi	med	tekočim	zavarovalnim	letom;
2) v primeru prekinitve zavarovanja in ponovne sklenitve zavarovalne 

pogodbe	se	zavarovancu	obračuna	bonus	oziroma	malus	na	podlagi	
rezultata	zadnjih	treh	koledarskih	let	trajanja	zavarovanj.	Če	je	prekinitev	
trajala	več	kot	dve	leti,	se	obračuna	premija	brez	bonusa	in	malusa;

9. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE NA  
PODLAGI  ŠKODNEGA  DOGAJANJA

(1)	 Škodno	dogajanje	se	pri	določanju	zavarovalne	premije	upošteva	na	enega	
izmed	načinov:	
- za vsako vozilo posebej v odvisnosti od števila prijavljenih škod ali 
-	 za	skupino	11	ali	več	vozil	v	odvisnosti	od	razmerja	med	likvidiranimi	

škodami	in	plačano	zavarovalno	premijo.	
(2) Prijavljena škoda je odškodninski zahtevek, na podlagi katerega je 

zavarovalnica	izplačala	odškodnino	oziroma	je	ta	ob	podaljšanju	ali	obnovi	
zavarovanja v postopku likvidacije.

(3)	 Prvi	način	pri	določanju	zavarovalne	premije	na	podlagi	števila	prijavljenih	
škod se uporablja pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti vseh vrst 
vozil, razen pri zavarovanju vozil, ki so v popravilu v delavnicah vseh vrst in 
pri posebnih oblikah zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zavarovalna 
premija	se	določa	za	vsako	vozilo	posebej,	upoštevajoč	pretekli	čas	trajanja	
zavarovanja	vozila	določene	vrste	brez	prijavljene	škode	oziroma	število	
prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem letu.

(4)	 Če	se	je	zavarovanec,	ki	zavaruje	hkrati	najmanj	11	vozil	katerekoli	vrste	
na	katerikoli	način	za	katerikoli	obseg,	odločil	za	drugi	način	prilagajanja	
zavarovalne	premije	škodnemu	dogajanju,	se	določi	zavarovalna	premija	
za	vsa	ta	vozila,	upoštevajoč	tudi	razmerje	med	likvidiranimi	odškodninami	
in	plačano	zavarovalno	premijo	v	preteklih	treh	koledarskih	letih.	

	 Na	ta	način	se	zavarovalna	premija	določa	tudi	za	vozila	v	času	popravila	
v delavnicah vseh vrst, kakor tudi pri posebnih oblikah zavarovanj za 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 

	 Razmerje	med	likvidiranimi	škodami	in	plačano	zavarovalno	premijo	po	
prejšnjem odstavku se ugotavlja tako, da se poprej opravi revalorizacija 
likvidiranih	škod	in	plačane	zavarovalne	premije	na	vrednosti	zadnjega	
opazovanega leta pred letom, za katerega se ugotavlja bonus oziroma 
malus.	Faktorji	revalorizacije	se	določajo	na	podlagi	gibanja	maloprodajnih	
cen	v	Republiki	Sloveniji	v	razdobjih	od	1.	10.	vsakega	prejšnjega	leta	do	
1.	10.	zadnjega	opazovanega	leta.

10. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE  OB 
UPOŠTEVANJU  ŠTEVILA  PRIJAVLJENIH  ŠKOD

(1)	 Če	je	ob	sklenitvi	zavarovanja	dogovorjeno,	da	se	pri	določanju	zavarovalne	
premije	upošteva	pretekli	čas	trajanja	zavarovanja	brez	prijavljene	škode,	
oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem obdobju za 
vsako	vozilo	posebej,	se	 le-ta	določi	na	podlagi	 razvrstitve	v	ustrezni	
premijski	razred,	s	katerim	je	določen	odstotek	izhodiščne	zavarovalne	
premije,	ki	 jo	 je	potrebno	upoštevati.	 Izhodiščna	zavarovalna	premija	
je zavarovalna premija, ki je s premijskim cenikom za zavarovanje 
avtomobilske	odgovornosti	določena	za	zavarovanje	vozila	določene	vrste,	
tehničnih	lastnosti	ter	višine	kritnih	obveznosti.

	 Premijski	razredi	in	odstotki	izhodiščne	zavarovalne	premije	so:

		 Premijski	 Odstotki	izhodiščne	 Premijski	 Odstotki	izhodiščne
  razred zavarovalne premije razred zavarovalne premije

   1  45 11 85
	 	 2	 	 45	 12	 90
	 	 3	 	 45	 13	 95
	 	 4	 	 50	 14	 100
	 	 5	 	 55	 15	 110
	 	 6	 	 60	 16	 120
  7  65 17 135
	 	 8	 	 70	 18	 150
	 	 9	 75	 19	 170
	 	10	 80	 20	 200

(2)	 Razvrščanje	v	določeni	premijski	razred	se	opravlja	takole:	
1)	 za	vsako	novo	zavarovanje	se	premija	določi	po	14.	premijskem	razredu.	

Za novo zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil 
za	vozilo	prvič	in	zavarovanje,	ki	ga	je	zavarovanec	sklenil	po	preteku	
več	kot	treh	let,	odkar	mu	je	prenehalo	veljati	prejšnje	zavarovanje;	

2) vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste 
omogoča	 razvrstitev	za	en	premijski	 razred	nižje	v	naslednjem	
zavarovalnem letu (bonus);

3) vsaka prijavljena škoda v preteklem zavarovalnem letu oziroma obdobju 
z vozilom iste vrste ima za posledico razvrstitev za tri premijske razrede 
višje v naslednjem zavarovalnem letu (malus), s tem da se pri tem upošteva 
največ	štiri	prijavljene	škode	v	istem	zavarovalnem	letu	oziroma	obdobju;

4) pri zavarovanju vsakega kakršnegakoli naslednjega vozila se 
zavarovalna	premija	določi	enako	kot	za	novo	zavarovanje;
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3) kadar zavarovalnica nima na voljo podatkov o škodah in premijah 
za najmanj tri predhodna koledarska leta, ker zavarovanec prej ni bil 
zavarovan v dovolj dolgem razdobju, se za ugotavljanje bonusa in malusa 
uporabijo	razpoložljivi	podatki	za	dve	oziroma	samo	za	eno	koledarsko	leto;

4)	 določbe	o	določanju	zavarovalne	premije	z	upoštevanjem	razmerja	med	
likvidiranimi	škodami	in	plačano	zavarovalno	premijo	se	uporabljajo	
le pri zavarovancih, ki imajo ob koncu preteklega koledarskega leta 
zavarovanih	11	ali	več	vozil.

(3)	 Šteje	se,	da	škoda	ni	prijavljena,	če	je	v	roku	3	let	likvidirana	brez	izplačila	
odškodnine	ali	 je	celotni	 izplačani	znesek	 iz	kakršnegakoli	naslova	
regresiran,	zavarovanec	sam	povrne	škodo,	škodo	povzroči	nepooblaščen	
voznik,	za	čigar	ravnanje	ni	odgovoren	zavarovanec	in	ni	član	ožje	družine,	
škoda	z	zavarovanim	vozilom	nastane	v	času	mobilizacije	ali	zasega	oblasti	
v	mirnodobnem	času.

(4)	 Zavarovalnica	in	zavarovanec	imata	pravico	zahtevati	ponoven	obračun	
bonusa	oziroma	malusa,	če	se	kasneje	ugotovi,	da	pri	obračunu	niso	
upoštevani	utemeljeni	odškodninski	zahtevki	oziroma,	da	obračun	
zavarovalne premije temelji na zmotnih podatkih o številu prijavljenih 
škod ali zmotno ugotovljenem razmerju med likvidiranimi škodami in 
plačano	zavarovalno	premijo.

13. člen - PLAČILO  PREMIJE

(1)	 Prvo	ali	enkratno	zavarovalno	premijo	plača	zavarovalec	ob	prejemu	
police, vsako naslednjo premijo pa do prvega dneva vsakega 
zavarovalnega obdobja.

(2)	 Če	 je	dogovorjeno,	da	se	premija	plačuje	v	obrokih,	 zapadejo	ob	
nastanku	zavarovalnega	primera	v	plačilo	vsi	premijski	obroki	tekočega	
zavarovalnega	leta.	Če	dospeli	obrok	premije	ni	plačan	ob	zapadlosti,	se	
zavarovalcu	zaračunajo	zamudne	obresti.

(3) Zavarovalec mora pošiljati zavarovalnici premijo na svoje tveganje in svoje 
stroške.

(4)	 Zavarovalec	lahko	plača	zavarovalno	premijo	na	pošti,	banki	ali	na	drugem	
plačilnem	mestu.	

(5)	 Če	je	premija	plačana	na	pošti,	banki	ali	na	drugem	plačilnem	mestu,	velja	
kot	dan	plačila	premije	dan,	ko	je	premija	pravilno	vplačana	na	pošti,	banki	
ali	na	drugem	plačilnem	mestu	in	je	bil	zavarovalcu	izdan	dokument	(dokaz)	
o	plačilu	zavarovalne	premije.

(6)	 Če	je	bila	glede	na	dogovorjeni	čas	zavarovanja	določena	nižja	premija,	
zavarovanje pa je iz kateregakoli razloga prenehalo pred potekom tega 
časa,	ima	zavarovalnica	pravico	terjati	razliko	do	tiste	premije,	ki	bi	jo	moral	
sklenitelj	zavarovanja	plačati,	če	bi	bila	pogodba	sklenjena	le	za	toliko	časa,	
kolikor	je	resnično	trajala.

14. člen - POSLEDICE,  ČE  PREMIJA  NI  PLAČANA

(1)	 Obveznost	zavarovalnice,	da	izplača	odškodnino	oziroma	zavarovalnino,	
preneha	v	primeru,	če	zavarovalec	do	zapadlosti	ne	plača	zavarovalne	
premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, 
ki je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu 
vročeno	priporočeno	pismo	zavarovalnice	z	obvestilom	o	zapadlosti	
premije,	pri	čemer	pa	ta	rok	ne	more	izteči	prej,	preden	ne	preteče	trideset	
dni od zapadlosti premije.

(2)	 Zavarovalnica	lahko	po	izteku	roka	iz	prvega	odstavka	tega	člena,	
če	je	zavarovalec	v	zamudi	s	plačilom	premije,	ki	jo	je	treba	plačati	
po sklenitvi pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre 
zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje 
zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz prvega odstavka tega 
člena	in	s	prenehanjem	zavarovalnega	kritja,	če	je	bil	zavarovalec	na	to	
opozorjen	v	priporočenem	pismu	z	obvestilom	o	zapadlosti	premije	in	o	
prenehanju zavarovalnega kritja.

(3)	 Če	zavarovalec	plača	premijo	po	 izteku	roka	 iz	prvega	odstavka	tega	
člena,	vendar	v	enem	letu	od	zapadlosti	premije,	je	zavarovalnica	dolžna,	
če	nastane	zavarovalni	primer,	plačati	odškodnino	oziroma	zavarovalnino	
od	24.	ure	po	plačilu	premije	in	zamudnih	obresti.	Če	zavarovalec	premije	
v	 tem	roku	ne	plača,	zavarovalna	pogodba	preneha	veljati	s	potekom	
zavarovalnega leta. 

15. člen - PRENEHANJE  ZAVAROVANJA  IN  VRAČILO  PREMIJE 

(1)	 V	primeru	prenehanja	zavarovanja	zaradi	uničenja,	odsvojitve	ali	odjave	
vozila pri pristojnem organu je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca 
dolžna	vrniti	premijo	za	preostalo	dobo	trajanja	zavarovanja,	zmanjšano	za	
administrativne	stroške,	od	prejema	pisnega	zahtevka	za	vračilo	premije,	če	
do tedaj ni prišlo do zavarovalnega primera. Pri odjavi vozila zavarovanje 
preneha po predhodnem pisnem dogovoru zavarovalca in zavarovalnice. 

(2)	 V	primeru	prenehanja	zavarovalne	pogodbe	zaradi	neplačane	zapadle	
premije	mora	zavarovalec	plačati	premijo	za	neplačani	čas	do	dneva	
veljavnosti	pogodbe.	Če	je	do	dneva	veljavnosti	zavarovalne	pogodbe	
nastal	zavarovalni	primer,	za	katerega	mora	zavarovalnica	plačati	odškodnino,	
pa	mora	plačati	celotno	premijo	za	tekoče	zavarovalno	obdobje.

16. člen - PISNA  OBLIKA

(1) Dogovori, ki se nanašajo na vsebino zavarovalne pogodbe, so veljavni le, 
če	so	sklenjeni	v	pisni	obliki.

(2)	 Vsa	obvestila	in	izjave,	ki	se	dajejo	po	določbah	zavarovalne	pogodbe,	
morajo biti dane v pisni obliki. 

17. člen - SPREMEMBA  ZAVAROVALNIH  POGOJEV  IN 
PREMIJSKEGA  CENIKA

(1)	 Če	zavarovalnica	spremeni	zavarovalne	pogoje	ali	premijski	cenik,	je	dolžna	
o tem pisno obvestiti zavarovalca.

(2)	 Če	zavarovalec	zavarovalne	pogodbe	v	30	dneh	od	dneva	obvestila	ne	
odpove, se novi zavarovalni pogoji oziroma premijski cenik uporabljajo na 
začetku	naslednjega	zavarovalnega	obdobja.

(3)	 Če	zavarovalec	zavarovalno	pogodbo	odpove,	 le-ta	preneha	veljati	s	
potekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovalnica prejela odpoved.

18. člen - SPREMEMBA  PODATKOV  IN  OBVEŠČANJE  S  
STRANI  ZAVAROVALNICE 

(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega 
bivališča	oziroma	sedeža	ali	svojega	 imena	oziroma	 imena	 firme	v	
petnajstih dneh od dneva spremembe.

(2)	 Če	zavarovalec	spremeni	svoj	naslov	bivališča	oziroma	sedež	ali	svoje	
ime	oziroma	ime	firme,	pa	tega	ni	sporočil	zavarovalnici,	zadošča,	da	
zavarovalnica	obvestilo,	ki	ga	mora	sporočiti	zavarovalcu,	pošlje	na	naslov	
njegovega	zadnjega	znanega	bivališča	oziroma	sedeža	ali	ga	naslovi	na	
njegovo	zadnje	znano	ime	oziroma	firmo.

(3)	 Vročitev	priporočenega	obvestila,	poslanega	s	strani	zavarovalnice,	se	
šteje	za	opravljeno	petnajsti	dan	po	tem,	ko	je	pošiljka	oziroma	sporočilo	
o pošiljki dostavljeno zavarovalcu na naslov njegovega zadnjega znanega 
bivališča	ali	sedeža	oziroma	na	njegovo	zadnje	znano	ime	oziroma	firmo.

19. člen - VARSTVO  OSEBNIH  PODATKOV

(1) Zavarovalec dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, osebni podatki iz zavarovanja obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo 
vzpostavi,	vodi	in	vzdržuje	zavarovalnica.

(2) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke iz zavarovalne pogodbe in iz 
dokumentov	nastalih	ob	izvajanju	zavarovalne	pogodbe,	razen	občutljivih	
osebnih	podatkov,	za	namene	neposrednega	trženja,	profiliranja	strank	in	
izvajanja	bonitetnih	programov,	zase	in	za	družbe	skupine	Triglav	v	Sloveniji	
ter	jih	posreduje	v	obdelavo	za	enake	namene	družbam	skupine	Triglav,	
ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo, dejavnostjo zavarovalnega 
zastopanja	ali	posredovanja	ali	dejavnostjo	upravljanja	finančnih	skladov.	
Družbe	Skupine	Triglav	so	navedene	na	vsakokratnem	seznamu,	
dostopnem na www.triglav.eu.

(3)	 Osebne	podatke	iz	prejšnjih	odstavkov,	razen	občutljivih	osebnih	podatkov,	
lahko	za	namene	 iz	prejšnjih	odstavkov	obdelujejo	 tudi	pooblaščene	
družbe,	s	katerimi	 ima	zavarovalnica	sklenjene	pogodbe	o	opravljanju	
storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja 
in	pogodbe	o	obdelovanju	osebnih	podatkov.	Informacija	o	pooblaščenih	
družbah	je	dostopna	na	www.triglav.si.

(4) Zavarovalec lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namene 
iz	2.	odstavka	kadarkoli	prekliče	s	pisno	zahtevo	poslano	na	naslov:	
Zavarovalnica	Triglav,	d.d.,	Miklošičeva	19,	1000	Ljubljana.	

20. člen - PRISTOJNOST  V  PRIMERU  SPORA

Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico na 
drugi	strani	rešuje	sodišče,	pristojno	po	kraju	sklenitve	zavarovalne	pogodbe,	
ali	po	posebnem	dogovoru	Arbitraža	pri	Zavarovalnici	Triglav,	d.d.,	ali	pa	po	
posebnem	dogovoru	Mediacijski	center	pri	Slovenskem	zavarovalnem	združenju.

21. člen - UPORABA  ZAKONA

Za	razmerja,	ki	niso	urejena	s	 temi	pogoji,	veljajo	določbe	Obligacijskega	
zakonika in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.
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Splošni pogoji za zavarovanje voznika
za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus)

Uvodne določbe
Izrazi v teh pogojih pomenijo:

 ♦ zavarovanec
 osebo, ki se kot voznik zavarova nega motornega vozila poškoduje v 

prometni nesreči;
 ♦ svojec zavarovanca

 fizično osebo, ki bi zaradi smrti zavarovanca ob nezgodi lahko  
kot oškodovanec uveljavljala svoje odškodninske pravice proti povzročitelju 
nezgode;

 ♦ pravno priznana škoda
 škodo, katere povračilo bi lahko zahteval zavaro vanec oziroma njegov 

svojec ob polni odgo vornosti zavarovanca;
 ♦ osnovno zavarovanje

 zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenje no pri Zavarovalnici Triglav, 
na podlagi katerega je sklenjeno to zavarovanje;

 ♦ motorno vozilo
 vsako vozilo, za katerega se lahko sklene osnovno zavarovanje;

 ♦ prometna nesreča
 vsako nesrečo, ki po vsebini ustreza zakonski opredelitvi prometne nesreče, 

zgodila pa se je na katerikoli površini, kjer se opravlja promet z zavarovanim 
vozilom.

1. člen - ZAVAROVALNO  KRITJE

Zavarovalnica se zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih 
poškodb v prometni nesreči z zavarovanim motornim vozilom, na katerega 
je vezano to zavarovanje, utrpi zavarovanec. V primeru smrti zavarovanca 
zaradi nezgode pa povrne zavaroval nica škodo zaradi smrti njegovim svojcem.

2. člen - OBSEG  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

(1) Dajatve zavarovalnice so omejene z zavarovalno vsoto, dogo vorjeno v polici.
(2) Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi 

Republike Slovenije o odgovornosti za škodo, če z zavarovalno pogodbo 
ni drugače dogovorjeno. 

(3) Škoda za strah ni krita.
(4) Škoda zaradi udarnin in odrgnin ni krita. Škoda zaradi natega ali zvina 

vratne, prsne in ledvene hrbtenice je krita samo, če je medicinsko 
ugotovljena poškodba hrbteničnega skeleta ali premik med korpusi vretenc, 
večji od treh milimetrov.

(5) Škoda zaradi poškodovanja stvari - sem sodi tudi obleka in osebna prtljaga 
- s tem zavarovanjem ni krita.

(6) Škoda zaradi pogrebnih stroškov, ureditve groba, vključno s postavitvijo 
nagrobnika ali vzdrževanjem groba, se ne ugotavlja za vsak primer posebej, 
temveč je s tem zavarovanjem sporazumno določena v višini sedemkratne 
pogrebnine, ki jo sicer plača nosilec socialnega zavaro vanja v kraju pokopa.

 Če je bil pogreb v tujini, je za ugotavljanje škode odločilna pogrebnina 
nosilca socialnega zavarovanja v kraju sklenitve zavarovalne pogodbe.

 Zavarovalnica ima pravico, da odstopi od tega dogovora ter povrne 
dejansko škodo zaradi pogrebnih stroškov.

(7) Zavarovalnine iz kateregakoli nezgodnega zavarovanja se ne vštevajo v 
dajatve zavarovalnice iz tega zavarovanja.

(8) Odškodnina za negmotno škodo je strogo osebna, zaradi česar zahtevki 
za povračilo negmotne škode niso podedljivi.

3. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovalnica ne krije škode, če je do nje prišlo:
a) med vožnjo, opravljeno brez vednosti in odobritve lastnika oziroma 

uporabnika vozila ali osebe, ki ga nedvomno zasto pa (odvzem vozila);
b) med vožnjo v sklopu hudodelskih podvigov ipd.;
c) zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega 

materiala;
d) zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer mora 

zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek.

(2) Prav tako zavarovalnica na podlagi tega zavarovanja ne povrne škode, če je 
za škodo odgovorna druga oseba, ki je plačila zmožna ali je za takšno škodo 
zavarovana (lastnik oziroma uporabnik drugega vozila, soude leženega 
v prometni nezgodi, voznik konjske vprege, kolesar, pešec ipd.). V tem 
primeru je zavarovalnica v okviru svojih kritnih obveznosti porok za plačilo 
odškodninskih obveznosti teh oseb pod pogojem, da ji je upravičenec ali 
njegov svojec omogočil sodelovanje pri ugotavljanju škode, npr., da jo je 
obvestil o pravdi. Če ta pogoj ni bil izpolnjen, se poroštvo zavarovalnice 
razteza le na tiste odškodninske terjatve, ki so nedvomno upravičene in 
primerne.

(3) Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dogovorjena premija, ni 
zavarovalnega kritja za zahtevke:
1) ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času sodelovanja na 

dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih;
2) ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času, ko je zavarovano 

vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času.
(4) Če je s premijskim cenikom za zavarovanje voznika za škodo zaradi 

telesnih poškodb (AO-plus) za razširitev zavarovalnega kritja ali povečano 
nevarnost določena dodatna premija in če ta ni plačana, ima zavarovalnica 
pravico:
1) zmanjšati svojo dajatev v razmerju med dodatno premijo, ki ni bila 

plačana in premijo, ki bi, zaradi razširitve zavarovalnega kritja ali 
povečane nevarnosti, morala biti plačana;

2) zmanjšati svojo dajatev po določbi prejšnje točke tudi takrat, kadar z 
vozilom upravlja oseba z lastnostmi, ki pomenijo povečano nevarnost 
in se zanjo zahteva plačilo dodatne premije. 

 Za povečano nevarnost se skladno s premijskim cenikom za zavarovanje 
AO-plus šteje posest in uporaba vozila:

 - v zakupu ali v najemu (rent-a-car),
 - za taksi službo, 
 - med testiranjem,
 - med moto skiringom,
 - pri prevozu nevarnih snovi,
 - pri prevozu drugega poškodovanega vozila,
 - v lasti pravne osebe,
 - ki ga vozi voznik z manj kot 3 leti vozniških izkušenj ali voznik, ki vozi 

s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo. Vozniške izkušnje se 
pričnejo šteti z dnem prve pridobitve vozniškega dovoljenja ustrezne 
kategorije.

4. člen - IZGUBA  ZAVAROVALNIH  PRAVIC

(1) Zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja v primerih, ki so določeni 
v (1) odstavku 3. člena pogojev osnovnega zavarovanja. 

(2) Izguba zavarovalnih pravic po prejšnjem odstavku tega člena ima za 
posledico tudi izgubo pravic svojcev zavarovanca.

(3) Izgube zavarovalnih pravic po prejšnjih odstavkih tega člena ni ob po go jih 
1) točke (2) odstavka 3. člena pogojev osnovne ga zavarovanja. 

5. člen - ODSVOJITEV  ZAVAROVANEGA  MOTORNEGA 
VOZILA,  NA  KATERO  JE  VEZANO  TO 
ZAVAROVANJE

(1) Pri zamenjavi lastnika oziroma uporabnika motornega vozila, na katerega 
je vezano zavarovanje AO-plus, preneha to zavaro vanje veljati ob 24. uri 
tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik motorno vozilo prevzame. 

(2) Zavarovalec ima pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas 
zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera 
po tem oziroma osnovnem zavarovanju.

(3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu se zavarovalno razmerje 
ne spremeni. 
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6. člen - PRIJAVA  ZAVAROVALNEGA  PRIMERA

(1) Zavarovanec, ki se je poškodoval v prometni nezgodi, je dolžan poskrbeti 
za lastno zdravje in se ravnati po navodilih in nasvetih zdravnikov.

(2) Po zaključku zdravljenja ali takoj, ko mu zdravstveno stanje to omogoča, 
mora zavarovanec prijaviti zavarovalni primer. Zavarovalni primer prijavi 
pisno, sam ali na predvidenih obrazcih zavarovalnice.

(3) Prijava mora vsebovati vse potrebne podatke, obvestila in dokumentacijo, 
ki jo zavarovalnica potrebuje za rešitev zavarovalnega primera.

(4) Če je prometna nezgoda povzročila smrt zavarovanca, mora svojec 
zavarovanca to prijaviti zavarovalnici na način, ki je opisan v (2) in (3) 
odstavku tega člena.

(5) Zavarovalnica ne povrne stroškov pravne pomoči za prijavo zavarovalnega 
primera oziroma za sestavo zahtevka za uveljavljanje zavarovalnine.

7. člen - IZVEDENSKI  IN  PRITOŽBENI  POSTOPEK

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva 
ugotavljajo izvedenci.

(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami niso v 
delovnem razmerju. Imenovana izvedenca pred začetkom dela imenujeta 
tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh 
izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.

(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega 
izvedenca nosi vsaka stranka polovico stroškov.

(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka  

je dovoljena pisna pritožba na pritožbeno komisijo zavarovalnice.                                             
Pritožba se vloži pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, ki je zahtevek 
obravnavala.

(6) Zavarovalnica obravnava tudi pritožbe, v katerih se zatrjuje kršitev poslovne 
morale. Pritožba se vloži pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, pri kateri 
naj bi kršitev nastala.

8. člen - SPLOŠNE  DOLOČBE

(1) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo pogoji za osnovno zavarovanje, 
če niso v nasprotju s temi pogoji.

(2) Zavarovalni primer po tem zavarovanju glede bonusa in malusa (čl. 9., 
10., 11. in 12. pogojev osnovnega zavarovanja) vpliva tudi na osnovno 
zavarovanje in obratno, pri čemer se upoštevajo tudi določbe povezane z 
odkupom posledic prve škode iz osnovnega zavarovanja.

(3) Z izplačilom zavarovalnine iz tega zavarovanja preidejo do višine izplačane 
zavarovalnine na zavarovalnico vse upravičenčeve pravice in pravice 
svojcev upravičenca nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo. 
Prehod pravic teh oseb na zavarovalnico ne sme biti v škodo tem osebam.

(4) Pojasnilno se ugotavlja, da se predpisi o povračilu škode delno uporabljajo 
zgolj za določanje višine škode, sicer pa veljajo za to zavarovanje - če z 
njegovimi pogoji ni drugače dogovorjeno - predpisi o zavarovalni pogodbi, 
zlasti pa predpisi o premoženjskih zavarovanjih.

9. člen - UPORABA ZAKONA

Za razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo določbe Obligacijskega 
zakonika in Zakona o obveznih zavarovan jih v prometu.

10. člen - PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA

Spore med zavarovalcem, oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico na 
drugi strani rešuje sodišče, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne pogodbe, 
ali po posebnem dogovoru arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., ali pa 
po posebnem dogovoru Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem 
združenju.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti pogoji z oznako PG-aop/15-12 se uporabljajo od 1. decembra 2015.
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Splošni pogoji za 
zavarovanje avtomobilskega kaska

I. UVODNE  DOLOČBE

1. člen
(1) Ti pogoji se uporabljajo:

1)	 za	zavarovanje	avtomobilskega	kaska	motornih,	priključnih	 in	tirnih	
vozil	ter	koles	s	pomožnim	motorjem	in	delovnih	strojev;

2) za strojelomno zavarovanje,
3)	 za	zavarovanje	dodatne	opreme,	prtljage,	zbirk	vzorcev	trgovskega	

blaga	in	drugih	podobnih	stvari.
(2) Izrazi v teh pogojih pomenijo:

 ♦ zavarovalec
osebo,	ki	sklene	zavarovalno	pogodbo;

 ♦ zavarovanec
	 osebo,	katere	premoženjski	interes	je	zavarovan,	pri	tem	sta	zavarovalec	

in	zavarovanec	ista	oseba,	razen	pri	zavarovanju	na	tuj	račun;
 ♦ premija

znesek,	ki	ga	zavarovalec	plača	zava	rovalnici;
 ♦ polica

listino	o	zavarovalni	pogodbi;
 ♦ zavarovalnina

znesek,	ki	ga	zavarovalnica	plača	po	zavarovalni	pogodbi.

II. SPLOŠNE  DOLOČBE  AVTOMOBILSKEGA  KASKA

2. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA

(1)	 Predmet	zavarovanja	so	vse	vrste	motornih,	priključnih	 in	 tirnih	vozil,	
delovnih	strojev	ter	koles	s	pomožnim	motorjem	(v	nadaljevanju:	vozila)	
in	njihovi	sestavni	deli,	dokler	so	vgrajeni	ali	pritrjeni	v/na	vozilo.

(2)	 Za	sestavne	dele	vozil	se	šteje	tovarniško	vgrajena	oprema,	sistem	ali	
samostojna	tehnična	enota,	ki	je	kot	sestavni	del	posamezne	vrste,	tipa	in	
modela	vozila	navedena	v	zavarovalni	pogodbi,	in	zakonsko	predpisana	
oprema	vozila.

(3)	 Če	je	posebej	dogovorjeno	in	navedeno	v	zavarovalni	pogodbi,	je	lahko	
predmet	zavarovanja	 tudi	dodatno	naročena	 in	vgrajena	ali	pritrjena	
oprema,	sistem	ali	samostojna	tehnična	enota,	konstrukcijsko	namenjena	
za	uporabo	v	vozilu	in	zunaj	njega,	ki	ni	v	ponudbi	proizvajalca	vozila	in	ni	
bila	tovarniško	vgrajena	ali	pritrjena	v	vozilo	oziroma	nanj.

(4)	 Deli	vozil,	ki	so	ločeni	od	vozila,	niso	predmet	zavarovanja,	razen	če	ni	
drugače	dogovorjeno.

3. člen - OBMOČJE  VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanje	velja,	dokler	so	zavarovane	stvari	na	območju	Evrope	v	
geografskem	smislu,	če	v	zavarovalni	polici	ni	drugače	dogovorjeno.

(2)	 Za	vozila	delovnih	in	drugih	organizacij,	ki	sodelujejo	pri	izvajanju	gradbenih,	
montažnih,	raziskovalnih	in	podobnih	del	zunaj	meja	Slovenije,	 je	treba	
skleniti	posebno	zavarovanje	po	teh	pogojih.

(3)	 Če	 je	posebej	dogovorjeno	 in	 je	plačana	dodatna	premija	 (razširitev	
zavarovalnega	kritja),	 zavarovanje	krije	 tudi	škode,	nastale	v	času	
zadrževanja	vozila	izven	območja	Evrope.

III. SPLOŠNI  AVTOMOBILSKI  KASKO

4. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1)	 Zavarovanje	splošnega	avtomobilskega	kaska	krije	škodo	zaradi	uničenja	
ali	poškodovanja	zavarovanih	stvari,	ki	so	posledica	presenetljivih	in	od	
zavarovančeve	ali	voznikove	volje	neodvisnih	dogodkov,	ki	nastanejo:
1) V prometu in mirovanju:

 a)	 prometna	nesreča,
	 b)	 trčenje	vozila,
	 c)	 prevrnitev	vozila,
	 d)	 zdrs	vozila,
	 e)	 padec	vozila,
 f)	 udarec	ali	padec	kakega	predmeta,	snega	ter	ledenih	sveč	ali	ledenih	

tvorb.

2)	 Zaradi	dejanj	tretjih	oseb:
 a)	 nasilno	ali	objestno	dejanje	tretjih	oseb,
 b) manifestacije	in	demonstracije	-	zavarovanje	krije	škodo,	ki	je	nastala	

zaradi	manifestacij	oziroma	demonstracij,	dovoljenih	od	pristojnih	
državnih	organov. 

3)	 Zaradi	posebnih	dogodkov:
 a)	 padec	zračnega	plovila,
	 b)	 pomoč	poškodovanim	osebam	oz.	preprečevanje	večje	škode	na	

stvareh	(ravnanje	v	skrajni	sili).

5. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1)	 Zavarovanje	ne	krije	škode	na	zavarovanih	stvareh,	ki	nastane:	
1)	 na	električni	inštalaciji	zaradi	pregretja	ali	stalitve,
2)	 zaradi	vode,	ki	je	vdrla	iz	kanalizacijskega	omrežja,
3)	 zaradi	vožnje	po	poplavljenem	območju,	potočnem	ali	rečnem	koritu	

ali	vožnje	po	poplavljeni	cesti	 in	zaradi	vode,	ki	med	vožnjo	vdre	v	
izgorevalni	prostor	motorja	vozila,	razen	ko	se	rešuje	ljudi	ali	premoženje,

4)	 zaradi	poškodovanja	ali	uničenja	motorja	in	drugih	delov	vozila	zaradi	
izgube	olja	ali	hladilne	tekočine	pri	vožnji	po	poškodovanju	vozila,	

5)	 če	jo	povzroči	tovor.	Krita	pa	je	škoda,	ko	zaradi	trčenja,	prevrnitve,	zdrsa	
ali	padca	vozila,	tovor	povzroči	dodatno	škodo	na	vozilu	ali	ko	je	škoda	na	
vozilu	posledica	padca	tovora	zaradi	poškodbe	lastne	nakladalne	naprave.

6)	 ob	prevozu	z	drugim	vozilom	po	kopnem,	razen	pri	prevozu	poškodovanega	
vozila	do	delavnice,	kjer	bodo	opravili	nujna	ali	končna	popravila,

7)	 kot	neposredna	posledica	trajnih	kemičnih,	toplotnih	ali	mehaničnih	vplivov	
ter	pogojev	namestitve	in	delovanja	(korozija,	sevanje,	staranje	ipd.),

8)	 zaradi	jedrske	reakcije,	jedrske	radiacije	ali	radioaktivne	kontaminacije,
9)	 kot	posledica	kaznivega	dejanja	tatvine,	vlomske	in	roparske	tatvine,	

ropa,	protipravnega	odvzema	vozila	z	namenom,	da	se	uporabi,	zatajitve	
ali	goljufije,

10)	 kot	posledica	požara,	potresa,	direktnega	udara	strele,	nenadnega	
zunanjega	toplotnega	in	kemičnega	delovanja,	eksplozije,	viharja,	toče,	
snežnega	ali	zemeljskega	plazu,	poplave,	hudourniških	ali	visokih	voda,

11)	 zaradi	vojne,	vojni	podobnih	dogodkov	in	sovraštev,	terorističnih	dejanj,	
državljanske	vojne	in	nemirov,	ki	nastanejo	ob	takih	dogodkih,	sabotaž	
s	političnimi	motivi,	detonacije	eksploziva,	če	oseba	to	stori	zlonamerno	
ali	 iz	političnih	pobud,	zaplembe,	zasega,	odvzema,	utaje	ali	drugih	
podobnih	ukrepov,	ki	 jih	izvaja	ali	namerava	izvesti	katerakoli	oblast	
ali	druga	podobna	organizacija,	ki	se	bori	za	oblast,

12)	 zaradi	nevarnosti,	za	katere	 je	za	 razširitev	zavarovalnega	kritja	
določeno	plačilo	dodatne	zavarovalne	premije.	

6. člen - RAZŠIRITEV  KRITJA

(1)	 Če	je	posebej	dogovorjeno	in	je	plačana	dodatna	zavarovalna	premija,	
krije	zavarovanje	avtomobilskega	kaska	tudi	škode:
1)	 nastale	v	času	zadrževanja	zavarovanega	vozila	izven	območja	Evrope,
2)	 nastale	pri	 sodelovanju	na	dirkah,	 vadbenih	vožnjah	ali	 drugih	

tekmovanjih,	pri	katerih	je	pomembno,	da	se	doseže	največja	hitrost,
3)	 ki	izvirajo	iz	zavarovalnega	primera	v	času,	ko	je	bilo	vozilo	mobilizirano	

ali	ga	je	zasegla	oblast	v	mirnodobnem	času,
4)	 ki	izvirajo	iz	zavarovalnega	primera	v	času	uporabe	vozila	za	moto-skiring,

7. člen - POVEČANA  NEVARNOST

(1)	 Za	povečano	nevarnost,	ki	zvišuje	premijo	zavarovanja	avtomobilskega	
kaska,	se	šteje:
a)	 vozilo	v	najemu	(rent-a-car),
b)	 vozilo,	ki	se	uporablja	kot	nadomestno	vozilo	za	čas	popravila,
c)	 vozilo	za	testiranje,
d)	 vozilo	za	taksi	službo,
e) vozilo za prevoz nevarnih snovi,
f)	 vozilo	z	nadgradnjo	iz	plastične	snovi,	razen	za	ponjave,
g)	 vozilo,	ki	ga	uporablja	voznik	z	manj	kot	tremi	leti	vozniških	izkušenj	

ali	voznik,	ki	vozi	s	spremljevalcem	v	skladu	z	veljavno	zakonodajo.	
Vozniške	izkušnje	se	pričnejo	šteti	z	dnevom	prve	pridobitve	vozniškega	
dovoljenja	ustrezne	kategorije.
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(2)	 Če	je	s	premijskim	cenikom	za	povečano	nevarnost	določena	dodatna	
premija	in	če	ta	ni	obračunana,	ima	zavarovalnica	pravico	zavarovancu	
zmanjšati	dajatev	po	zavarovalni	pogodbi,	izračunano	v	skladu	z	18.	členom	
teh	pogojev,	tako	da	jo	pomnoži	z	razmerjem	med	obračunano	premijo	in	
premijo,	ki	bi	morala	biti	obračunana.

8. člen - ZMANJŠANA  NEVARNOST  IN  POSEBNE  
OKOLIŠČINE

(1)	 Za	zmanjšano	nevarnost	in	posebne	okoliščine,	ki	znižujejo	zavarovalno	
premijo	avtomobilskega	kaska,	se	šteje:
a)	 vozilo,	namenjeno,	prirejeno	oz.	opremljeno	za	vožnjo	invalida	ali	za	

prevoz	invalidov,	če	so	izpolnjeni	zakonski	pogoji	za	oprostitev	plačila	
nadomestila	za	uporabo	cest,

b)	 starost	vozila,	razen	pri	zavarovanju	starodobnih	vozil,
c)	 le	en	uporabnik	-	voznik,
d)	 le	en	uporabnik	-	voznik	z	dokazilom	o	opravljenem	tečaju	varne	vožnje,
e)	 če	je	izbira	izvajalca	in	načina	popravila	prepuščena	zavarovalnici,
f)	 manj	kot	10.000	prevoženih	kilometrov	letno.

(2)	 Če	je	bil	za	zmanjšano	nevarnost	ali	posebne	okoliščine	obračunan	popust	
na premijo, za katerega se ob nastanku zavarovalnega primera ugotovi, 
da	ne	ustreza	določilom	o	zmanjšani	nevarnosti	 in	posebnih	okoliščinah	
v	premijskem	ceniku,	 ima	zavarovalnica	pravico	zmanjšati	dajatev	po	
zavarovalni	pogodbi,	izračunano	v	skladu	z	18.	členom	teh	pogojev,	tako	
da	jo	pomnoži	z	razmerjem	med	obračunano	premijo	in	premijo,	ki	bi	morala	
biti	obračunana.

9. člen - OMEJITVE  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

(1)	 Zavarovalnica	ne	povrne:
1) izgube pogonskega goriva iz kateregakoli vzroka,
2)	 izgube	olja	iz	motorja,	menjalnika	ali	diferenciala	ter	hladilnih	tekočin	

iz	kateregakoli	vzroka,	razen	če	je	škoda	nastala	zaradi	nevarnosti,	ki	
so	navedene	v	(1)	odstavku	4.	člena	teh	pogojev,

3)	 zmanjšane	vrednosti	zavarovane	stvari	po	opravljenem	popravilu,
4)	 za	škodo	se	ne	štejejo	tisti	stroški	popravila,	ki	so	posledica	izboljšave	

ali	izpopolnitve	stvari,	izvršene	ob	popravilu	(pridobitev	na	vrednosti),
5)	 posredne	škode,	zlasti:	 izgube	zaslužka,	obratovalnega	zastoja,	

kazni,	stroškov	najemanja	vozila,	odškodninskih	zahtevkov,	stroškov	
garažiranja	in	hrambe	zavarovanih	stvari.

IV.  DELNI  AVTOMOBILSKI  KASKO

10. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1)	 Zavarovanje	delnega	avtomobilskega	kaska	krije	škodo	zaradi	uničenja,	
poškodovanja	ali	 izginitve	zavarovanih	stvari,	ki	nastane	kot	posledica	
presenetljivih	in	od	zavarovančeve	ali	voznikove	volje	neodvisnih	dogodkov,	
pod	pogoji	in	v	obsegu,	kot	sledi:
1) Kombinacija B	-	požarne	nevarnosti	in	naravne	nesreče
 Zavarovanje	po	tej	kombinaciji	se	lahko	sklene	le	skupaj	z	zavarovanjem	

splošnega	avtomobilskega	kaska	 istega	vozila,	 sklenjenim	pri	
Zavarovalnici	Triglav,	d.d.,	če	ni	drugače	dogovorjeno.	

	 Zavarovanje	krije	škodo	zaradi	uničenja	ali	poškodovanja	zavarovanih	
stvari,	ki	nastane	kot	posledica	uresničitve	zavarovanih	nevarnosti:	
požar,	potres,	direktni	udar	strele,	nenadno	zunanje	 toplotno	 in/ali	
kemično	delovanje,	eksplozija,	vihar	-	veter,	ki	piha	s	hitrostjo	najmanj	
17,2	m	v	sekundi	(62	km	na	uro)	oz.	8.	stopnja	po	Beaufortovi	lestvici,	
toča,	snežni	ali	zemeljski	plaz,	poplava,	hudourniška	ali	visoka	voda.

 a)	 Zavarovanje	ne	krije	škode	na	zavarovanih	stvareh,	ki	nastane:
- na	električni	inštalaciji	zaradi	pregretja	ali	stalitve,	razen	če	se	

je	razvil	požar,
-	 zaradi	vode,	ki	je	vdrla	iz	kanalizacijskega	omrežja,	razen	če	je	

do	izliva	prišlo	zaradi	poplave,
-	 zaradi	vožnje	po	poplavljenem	območju,	potočnem	ali	rečnem	

koritu	ali	vožnje	po	poplavljeni	cesti	in	zaradi	vode,	ki	med	vožnjo	
vdre	v	izgorevalni	prostor	motorja	vozila,	razen	ko	se	rešuje	ljudi	
ali	premoženje,

- kot	 neposredna	posledica	 trajnih	 kemičnih,	 toplotnih	 ali	
mehaničnih	vplivov	ter	pogojev	namestitve	in	delovanja	(korozija,	
sevanje,	staranje	ipd.),

-	 zaradi	 jedrske	 reakcije,	 jedrske	 radiacije	ali	 radioaktivne	
kontaminacije,

-	 zaradi	nevarnosti,	za	katere	je	za	razširitev	zavarovalnega	kritja	
določeno	plačilo	dodatne	zavarovalne	premije.

b)	 Če	 je	posebej	dogovorjeno	 in	 je	plačana	dodatna	zavarovalna	
premija,	krije	zavarovanje	po	tej	kombinaciji	tudi	škode:

- ki	izvirajo	iz	zavarovalnega	primera	v	času	poplave,	hudourniške	
ali	visoke	vode,	ko	je	vozilo	na	prostoru	med	potokom	oz.	reko	
in	nasipom	ali	v	živem	oziroma	suhem	potočnem	koritu,

-	 nastale	zaradi	nenadnega	 in	nepričakovanega	pogrezanja	
vozila,	ki	nastane	pri	delu	v	kasetah,	na	močvirnem,	muljnatem,	
peščenem,	nasutem	in	podobnem	zemljišču,

-	 nastale	med	opravljanjem	sanacije	snežnih	ali	zemeljskih	plazov	
z	vozilom.

2) Kombinacija D -	živali
 Zavarovanje	krije	škodo	na	vozilu	zaradi	poškodovanja	ali	uničenja	

zavarovanega	vozila,	ki	nastane	z	neposrednim	dotikom	živali.
	 Zavarovanje	po	tej	kombinaciji	ne	krije	posredne	škode,	ki	nastane	

kot	posledica	dogodkov	po	neposrednem	dotiku	z	živalmi	in	pomeni	
nadaljnjo	škodo,	kot	 tudi	ne	škode,	ki	nastane	zaradi	poskusa	
preprečitve	neposrednega	dotika.

3) Kombinacija E	-	steklo
 Zavarovanje	krije	škodo	na	standardno	vgrajenem	steklu	zavarovanega	

vozila		zaradi	razbitja	ali	poškodovanja.
	 Zavarovanje	po	tej	kombinaciji	pa	ne	krije	škode	na	steklih	svetlobnih	

teles	in	ogledal	zavarovanega	vozila	zaradi	razbitja	ali	poškodovanja.
4) Kombinacija H	-	parkirišče
	 Zavarovanje	krije	škodo	zaradi	poškodovanja	ali	uničenja	parkiranega	

ali ustavljenega zavarovanega osebnega avto mobila, ki nastane z 
neposrednim	dotikom	neznanega	motornega	vozila	 in	škodo	zaradi	
strešnih	snežnih	plazov	in	ledenih	sveč	ali	ledenih	tvorb,	ki	padajo	s	
stavb na parkirano ali ustavljeno vozilo.

5) Kombinacija J	-	zunanja	svetlobna	telesa	in	ogledala
	 Zavarovanje	krije	škodo	na	standardno	vgrajenih	svetlobnih	telesih	in	

ogledalih	zavarovanega	vozila	zaradi	razbitja	ali	poškodovanja,		ki	je	
posledica	uresničitve	nevarnosti,	navedenih	v	(1)	odstavku	4.	člena	in	
1)	točki,	(1)	odstavka	10.	člena	teh	pogojev.

	 Zavarovanje	po	 tej	kombinaciji	pa	ne	krije	škode	na	standardno	
vgrajenih	zunanjih	svetlobnih	telesih	in	ogledalih		zavarovanega	vozila,	
ki	nastanejo	kot	posledica	uresničitve	nevarnosti,	kritih	s	kombinacijo	K.

6) Kombinacija K	-	kraja
	 Zavarovanje	po	tej	kombinaciji	se	lahko	sklene	le	skupaj	z	zavarovanjem	

splošnega	avtomobilskega	kaska	 istega	vozila,	 sklenjenim	pri	
Zavarovalnici	Triglav,	d.d..

	 Zavarovanje	krije	škodo	zaradi	 izginitve	zavarovanih	stvari,	ki	 je	
posledica	kaznivega	dejanja	tatvine,	vlomske	in	roparske	tatvine,	ropa	
ter	protipravnega	odvzema	vozila	z	namenom,	da	se	to	uporabi.

	 Škoda	po	tej	kombinaciji	ni	krita:
 a)	 če	je	storilec	oseba,	kateri	 je	zavarovanec	prepustil	zavarovano	

vozilo v upravljanje in uporabo (zatajitev),
	 b)	 če	je	storilec	oseba,	ki	 je	zavarovančev	sorodnik	v	ravni	vrsti	ali	

oseba,	za	katere	ravnanje	zavarovanec	odgovarja	ali	živi	z	njim	v	
istem	gospodinjstvu,

	 c)	 če	je	storilec	oseba,	ki	je	delavec	pri	zavarovancu.
	 Z	zavarovanjem	po	tej	kombinaciji	je	krita	tudi	škoda,	ki	je	posledica	

prometne	nesreče	ali	pogonske	okvare,	nastale	po	 izvršeni	 tatvini,	
vlomski	ali	 roparski	 tatvini,	 ropu	 in	protipravnem	odvzemu	vozila	z	
namenom,	da	se	to	uporabi.

	 Pri	zavarovanju	osebnih	avtomobilov	po	tej	kombinaciji	so	v	primeru	
tatvine	vozila	v	celoti	 (popolna	škoda)	ali	dogodkov	 iz	prejšnjega	
odstavka	z	zavarovanjem	kriti	 tudi	stroški	najema	nadomestnega	
osebnega	avtomobila	do	dne	izplačila	zavarovalnine	po	tej	kombinaciji,	
vendar	največ	za	30	dni.	Zavarovalnica	krije	stroške	najema	osebnega	
avtomobila	največ	enake	kategorije,	kot	je	zavarovani	osebni	avtomobil,	
ob	upoštevanju	lokalnih	možnosti	oziroma	razpoložljivosti	vozil.	Najem	
nadomestnega	vozila	organizira	zavarovalnica.	Zavarovanje	ne	krije	
stroškov	goriva,	pristojbin	za	uporabo	cestne	infrastrukture	(cestnin,	
mostnin,	parkirnin	ipd)	in	morebitnih	dodatnih	zavarovanj,	razen	tistih,	
ki	so	kot	obvezno	dogovorjena	v	pogodbi	o	najemu	vozila.	Če	je	bil	
osebni	avtomobil	najet	za	krajši	čas,	kot	bi	ga	imel	zavarovanec	pravico	
najeti	po	teh	pogojih,	zavarovalnica	povrne	stroške	le	za	čas,	kolikor	
je	najem	trajal.	Zavarovanje	ne	krije	stroškov	najema	nadomestnega	
osebnega	avtomobila	pri	osebah,	ki	se	ukvarjajo	z	dajanjem	vozil	v	
najem,	in	sicer	za	tista	vozila,	ki	jih	le-te	dajejo	v	najem.

	 S	tem	zavarovanjem	so	kriti	tudi	stroški	delne	ali	celotne	zamenjave	
ključavnic	v	primeru	tatvine	ali	izgube	avtomobilskih	ključev.

	 Škodo	zaradi	tatvine	sestavnih	delov	vozila	krije	zavarovanje	le,	če	so	
v	času	tatvine	pritrjeni	v/na	vozilu.

(2)	 Zavarovanje	delnega	avtomobilskega	kaska	se	lahko	sklene	za	nevarnosti	
iz	vsake	kombinacije	posebej	ali	za	več	kombinacij	skupaj.

(3)	 Zavarovanje	delnega	avtomobilskega	kaska	“za	čas	mirovanja”	krije	škodo	na	
zavarovanem	vozilu,	ki	nastane	zaradi	uresničitve	katerekoli	od	zavarovanih	
nevarnosti,	ki	so	navedene	v	kombinaciji	B	in	K	delnega	avtomobilskega	
kaska,	v	enakem	obsegu,	kot	je	določeno	z	navedenima	kombinacijama.
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	 Vozilo	 je	zavarovano	v	času,	ko	se	nahaja	v	zaklenjeni	garaži	v	kraju,	
navedenem	v	zavarovalni	pogodbi.	

(4)	 Za	zavarovanje	delnega	avtomobilskega	kaska	se	smiselno	uporabljajo	
tudi	določila	5.,	6.,	7.,	8.	in	9.	člena	teh	pogojev.

V.  SKUPNE  DOLOČBE  AVTOMOBILSKEGA  KASKA

11. člen - SOZAVAROVANE  OSEBE

S	tem	zavarovanjem	je	krita	tudi	škoda,	nastala	zaradi	nevarnosti	splošnega	
in	delnega	avtomobilskega	kaska	za	vozilo	v	prometu	ali	mirovanju,	za	katero	
je	odgovorna	oseba,	kateri	je	zavarovanec	prepustil	upravljanje	zavarovanega	
vozila,	razen	v	primeru	kaznivega	dejanja	zatajitve.

12. člen - IZKLJUČITVE  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

(1)	 Zavarovalnica	ne	krije	škode:
1)	 če	je	zavarovanec	ali	voznik	kršil	tehnične	predpise	in	proizvajalčeva	

navodila	za	vzdrževanje	in	izkoriščanje	zavarovanega	vozila,	ali	je	vozilo	
uporabljal	za	drugačen	namen,	kot	je	določeno	v	zavarovalni	pogodbi,

2)	 če	zavarovanec	ali	voznik	ni	 imel	veljavnega	vozniškega	dovoljenja	
tiste	oziroma	tistih	kategorij,	v	katero	spada	vozilo,	ki	ga	je	vozil,	razen	
če	je	vozilo	vozil	kandidat	za	voznika	motornih	vozil	ali	skupine	vozil	
pri	učenju	vožnje	ob	upoštevanju	vseh	predpisov,	ki	urejajo	ta	pouk,

3)	 če	je	bilo	zavarovancu	ali	vozniku	odvzeto	ali	začasno	odvzeto	vozniško	
dovoljenje,	oziroma	se	mu	je	izvrševala	izrečena	kazen	ali	varstveni	
ukrep	prepovedi	vožnje	vozila	določene	vrste	ali	kategorije	oziroma	
varstveni	ukrep	prepovedi	uporabe	tujega	vozniškega	dovoljenja	na	
ozemlju	Republike	Slovenije,	varstveni	ukrep	odvzema	vozniškega	
dovoljenja	ali	kazen	prenehanja	veljavnosti	vozniškega	dovoljenja,

4)	 če	je	zavarovanec	ali	voznik	zavarovanega	vozila	vozilo	upravljal	pod	
vplivom	alkohola,	prepovedanih	drog,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	
psihoaktivnih	snovi.

	 Šteje	se,	da	je	zavarovanec	ali	voznik	pod	vplivom	alkohola	v	naslednjih	
primerih:
a)	 če	ima	zaradi	uživanja	alkoholnih	pijač	v	krvi	več	kot	0,50	grama	

alkohola	na	kilogram	krvi	oziroma	če	ima	več	kot	0,24	miligrama	
alkohola	v	litru	izdihanega	zraka,

b)	 če	ne	glede	na	količino	alkohola	v	krvi	kaže	znake	motenj	v	vedenju,	
katerih	posledica	je	lahko	nezanesljivo	ravnanje	v cestnem	prometu,

c)	 če	je	alko-test	pozitiven,	pa	ne	poskrbi,	da	bi	bila	s	krvno	analizo	
natančno	ugotovljena	stopnja	njegove	alkoholiziranosti,	razen	če	
odvzem	krvi	ogroža	njegovo	zdravje	(npr.	hemofilija),

d)	 če	se	po	nastanku	zavarovalnega	primera	izmakne	preiskavi	svoje	
alkoholiziranosti	oziroma	jo	odkloni,	konzumira	alkohol,	 tako	da	
onemogoči	ugotavljanje	prisotnosti	alkohola	v	krvi	oziroma	stopnjo	
alkoholi	ziranosti	v	trenutku	nastanka	zavarovalnega	primera.

 Šteje	se,	da	je	zavarovanec	ali	voznik	pod	vplivom	prepovedanih	drog, 
psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi:
a)	 če	se	s	strokovnim	pregledom	ugotovi,	da	kaže	znake	motenj	v	

vedenju,	ki	povzročajo	nezanesljivo	ravnanje	v	prometu	zaradi	
uživanja	prepovedanih	drog,	psihoaktivnih	zdravil	ali	 drugih	
psihoaktivnih	snovi	ali	če	po	nastanku	zavarovalnega	primera	uživa	
prepovedane	droge,	psihoaktivna	zdravila	ali	druge	psihoaktivne	
snovi,	ter	tako	onemogoči	ugotavljanje	navedenih	snovi	v	organizmu	
v trenutku nastanka zavarovalnega primera,

b)	 če	se	po	nastanku	zavarovalnega	primera	 izmakne	preiskavi	
ali	 jo	odkloni,	oziroma	odkloni	možnosti	ugotavljanja	prisotnosti	
prepovedanih	drog,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	
snovi	v	njegovem	organizmu.

(2)	 Zavarovalnica	pa	krije	škodo,	nastalo	ob	zavarovalnem	primeru:
1)	 ki	nikakor	ni	v	vzročni	zvezi	z	okoliščinami	iz	(1)	odstavka	tega	člena,
2)	 če	gre	za	nevarnosti	iz	kombinacije	K	delnega	avtomobilskega	kaska.

(3)	 Zavarovalnica	krije	škodo	tudi	zavarovancu,	ki	se	ukvarja	z	dajanjem	vozil	v	
zakup	ali	najem,	če	je	zavarovalni	primer	povzročil	voznik	brez	vozniškega	
dovoljenja	ali	pod	vplivom	alkohola,	prepovedanih	drog, psihoaktivnih 
zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi.

(4)	 Če	je	posebej	dogovorjeno,	pa	zavarovalnica	krije	 tudi	škodo,	nastalo	
v	zavarovalnem	primeru,	ki	 jo	povzroči	voznik	pod	vplivom	alkohola,	
prepovedanih	drog,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi	na	
vozilih	zavarovancev	pravnih	oseb	pri	službenih	vožnjah.

13. člen - IZKLJUČITEV  POVRAČILA  ŠKODE  DO  
SOZAVAROVANIH  OSEB

Zavarovalnica	nima	pravice	do	povračila	škode	od	sozavarovanih	oseb	kot	
povzročiteljev	škode	iz	tega	zavarovanja	(subrogacija),	razen	v	primerih	iz	(3)	

odstavka	12.	člena	teh	pogojev.

14. člen - VREDNOSTNA  OSNOVA  ZA  DOLOČITEV  PREMIJE

(1)	 Za	določitev	zavarovalne	premije	predmeta	zavarovanja	iz	2.	člena	teh	
pogojev	se	upošteva	nabavna	vrednost	nove	zavarovane	stvari	na	dan	
sklenitve	ali	obnove	zavarovanja	oziroma	obračuna	zavarovalne	premije.

(2)	 Nabavna	 vrednost	 nove	 zavarovane	 stvari	 je	 prodajna	 cena	 pri	
pooblaščenem	zastopniku	za	posamezno	vrsto,	tip	in	model,	povečana	
za	dajatve	in	ostale	stroške,	brez	upoštevanja	popustov	in	drugih	ugodnosti	
pri	nakupu	zavarovane	stvari.

(3)	 Če	se	v	tujini	nabavljena	zavarovana	stvar	uporablja	samo	v	tujini,	je	njena	
nabavna	vrednost	enaka	vrednosti	zavarovane	stvari	v	državi,	v	kateri	se	
zadržuje,	oziroma	vrednosti	v	državi,	kjer	je	bila	nabavljena.

(4)	 Če	zavarovane	stvari	ni	več	v	prodaji,	se	njena	nabavna	vrednost	ugotavlja	
po	nabavni	vrednosti	podobne	stvari.

(5)	 Za	starodobna	vozila	(old	timer),	trofejna	vozila,	vozila,	sestavljena	iz	delov	
dveh	ali	več	vozil,	maloserijska	vozila	in	podobno	se	zavarovalna	premija	
določa	na	podlagi	dogovorjene	zavarovalne	vsote.	

(6)	 Za	vozila,	posebej	prirejena	za	dirke,	rally	 in	hitrostne	preizkušnje,	se	
zavarovalna	premija	določa	na	podlagi	dogovorjene	zavarovalne	vsote.	
Dogovorjena	zavarovalna	vsota	ne	more	biti	nižja	od	nabavne	vrednosti	
novega	vozila	serijske	proizvodnje	na	dan	sklenitve	zavarovanja,	ki	je	podlaga	
za	prirejeno	vozilo.	Zgradba	vozila	mora	biti	navedena	v	zavarovalni	pogodbi.

(7)	 Za	 osebne	 avtomobile,	 ki	 se	 zavarujejo	 za	 nevarnosti	 delnega	
avtomobilskega	kaska	po	kombinacijah	D,	E,	H,	I	in	J,	kot	tudi	za	vozila	
v	popravilu	 v	avtomehaničnih	delavnicah,	delavnicah	za	pranje	 in	
podmazovanje	vozil	 ter	za	posamično	zavarovanje	vozil	s	preskusnimi	
tablicami,	ki	se	zavarujejo	pred	nevarnostmi	splošnega	avtomobilskega	
kaska,	se	zavarovalna	premija	določa	na	osnovi	vrste	vozila,	 tehničnih	
lastnosti	ali	števila	zaposlenih	delavcev.

15. člen - SOUDELEŽBA  ZAVAROVANCA  PRI  ŠKODI 
(FRANŠIZA)

(1)	 Če	je	v	zavarovalni	pogodbi	dogovorjeno,	da	zavarovanec	sam	nosi	del	
škode,	se	dajatev	zavarovalnice	zniža	za	dogovorjeni	znesek		soudeležbe	
zavarovanca	pri	škodi	(franšizo).

(2)	 Soudeležba	zavarovanca	pri	škodi	 (franšiza)	 je	 lahko	dogovorjena	v	
odstotku	od	nabavne	vrednost	nove	zavarovane	stvari	na	dan	ugotavljanja	
višine	škode,	ali	v	odstotku	od	izračunane	dajatve	zavarovalnice	na	dan	
njenega	obračuna,	če	z	zavarovalno	pogodbo	ni	drugače	dogovorjeno.	Če	
je	dogovorjena	soudeležba	zavarovanca	pri	škodi	v	odstotku	od	izračunane	
dajatve	zavarovalnice,	znaša	minimalna	odbitna	franšiza	50	EUR.	

(3)	 Soudeležba	zavarovanca	pri	škodi	(franšiza)	se	ne	upošteva	pri	zavarovanju	
splošnega	avtomobilskega	kaska,	za	nevarnosti	iz	2)	in	3)	točke	(1)	odstavka	
4.	člena	teh	pogojev,	delnega	avtomobilskega	kaska	po	kombinacijah	B,	
D,	E,	H,	 I,	J	 in	K,	če	z	zavarovalno	pogodbo	ni	drugače	dogovorjeno.

16. člen - UGOTAVLJANJE  VIŠINE  ŠKODE

(1)	 Škoda,	ki	jo	krije	zavarovanje,	se	ugotavlja	v	primeru:
a)	 uničenja	ali	 tatvine	zavarovane	stvari	(popolna	škoda)	-	po	dejanski	

vrednosti	zavarovane	stvari	na	dan	ugotavljanja	višine	škode,	zmanjšani	
za	tržno	vrednost	rešenih	ostankov,	upoštevaje	stanje	stvari	neposredno	
pred	zavarovalnim	primerom.

	 Za	ugotavljanje	višine	škode	 je	odločilna	nabavna	vrednost	nove	
zavarovane	stvari	na	dan	ugotavljanja	višine	škode,	zmanjšana	za	
izgubljeno	vrednost	zaradi	amor	tizacije.	Amortizacija	se	ugotavlja	na	
podlagi	starosti,	prevoženih	kilometrov	in	splošnega	stanja	zavarovane	
stvari,	če	z	zavarovalno	pogodbo	ni	drugače	dogovorjeno;

b)	 poškodovanja	zavarovane	stvari	ali	tatvine	sestavnih	delov	vozila	(delna	
škoda)	-	po	višini	stroškov	popravila,	zmanjšani	za	vrednost	ostankov	
delov,	ki	se	zamenjajo.	V	stroške	popravila	se	vštejejo	 tudi	stroški	
demontaže,	montaže	in	prevoza.

	 	 Od	stroškov	za	nakup	novih	nadomestnih	delov	in	stroškov	barvanja	se	
ne	odbija	ustrezni	znesek	zaradi	zmanjšanja	vrednosti	zamenjanih	delov	
zaradi	amortizacije,	razen	v	primeru	nakupa	novih	gum,	akumulatorja,	
izpušnega	sistema,	platnene	ponjave	ali	strehe,	pogonske	gosenice.V	
tem	primeru	se	odbije	znesek	v	višini	obrabe.	Pri	ugotavljanju	višine	
škode	se	ne	upoštevajo	okoliščine,	da	zaradi	pomanjkanja	nadomestnih	
delov	zavarovane	stvari	ni	mogoče	popraviti.

(2)	 Če	je	vrednost	zavarovane	stvari,	zmanjšana	za	vrednost	ostankov	te	stvari	
na	dan	ugotavljanja	višine	škode,	manjša	od	stroškov	popravila,	se	višina	
škode	ugotavlja	tako	kot	v	primeru	uničenja	ali	tatvine	zavarovane	stvari	
(popolna	škoda).	Na	enak	način	se	višina	škode	ugotavlja	tudi	takrat,	ko	
je	zavarovanje	sklenjeno	na	dogovorjeno	zavarovalno	vsoto.
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(3)	 Ostanki	uničenih	ali	poškodovanih	stvari	ostanejo	v	zavarovančevi	lasti	in	
se	obračunajo	po	tržni	ceni	in	stanju	stvari	na	dan	ugotavljanja	škode,	če	
ni	drugače	dogovorjeno.

(4)	 Če	pri	zavarovanju	delnega	avtomobilskega	kaska	po	kombinaciji	K	po	
nastopu	zavarovalnega	primera	zavarovano	stvar	najdejo	pred	izplačilom	
zavarovalnine,	 je	zavarovanec	stvar	dolžan	prevzeti.	Če	je	zavarovana	
stvar	poškodovana	ali	uničena,	se	škoda	ugotavlja	po	določbah	tega	člena.

	 Če	zavarovana	stvar	ni	najdena,	se	škoda	ugotavlja,	kot	da	je	zavarovana	
stvar	uničena	brez	rešenih	delov.

(5)	 Pri	ugotavljanju	škode	na	vozilu	se	upošteva	tudi	škoda	zaradi:
1)	 uničenja	ali	poškodovanja	vozila,	ki	je	nastalo	pri	njegovem	reševanju;
2)	 uničenja	ali	poškodovanja	oblačil,	odej	ipd.	pri	gašenju	požara;
3)	 dežja	in	snega,	ki	je	padel	v	vozilo	neposredno	po	njegovem	poškodovanju.

17. člen - STROŠKI  V  ZVEZI  Z  ZAVAROVALNIM  PRIMEROM

(1)	 Zavarovanje	krije	tudi	stroške	vleke,	prevoza	ali	reševanja	poškodovanega	
ali	uničenega	vozila,	 če	so	nastali	po	nalogu	oziroma	s	soglasjem	
zavarovalnice	(telefon:	080	2864	za	zavarovalne	primere	v	Republiki	
Sloveniji	in	+386	2222	2864	za	zavarovalne	primere	v	tujini).

(2)	 Zavarovalnica	ne	povrne	stroškov	pravne	pomoči	za	prijavo	zavarovalnega	
primera	oziroma	za	sestavo	zahtevka	za	uveljavljanje	zavarovalnine.

18. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE  (ZAVAROVALNINA)

(1)	 Pri	zavarovanju,	po	nabavni	vrednosti	nove	zavarovane	stvari,	plača	
zavarovalnica	ugotovljeno	škodo	v	skladu	s	1.	odstavkom	15.	člena	teh	
pogojev	v	polnem	znesku,	vendar	največ	do	vrednosti	zavarovane	stvari	
na	dan	ugotavljanja	višine	škode.

(2)	 Če	je	dogovorjena	zavarovalna	vsota	nižja	od	vrednosti	zavarovane	stvari	
(podzavarovanje),	plača	zavarovalnica	ugotovljeno	škodo	le	v	razmerju	
med	dogovorjeno	zavarovalno	vsoto	 in	vrednostjo	zavarovane	stvari	
na	dan	ugotavljanja	višine	škode,	vendar	največ	do	višine	dogovorjene	
zavarovalne	vsote.

(3)	 Pri	zavarovanju	na	I.	riziko	plača	zavarovalnica	ugotovljeno	škodo	v	skladu	
s	1.	odstavkom	15.	člena	teh	pogojev,	vendar	največ	do	višine	dogovorjene	
zavarovalne	vsote.	Določilo	o	podzavarovanju	iz	prejšnjega	odstavka	se	v	
tem	primeru	ne	uporablja.

(4)	 Poleg	škode	na	zavarovani	stvari	plača	zavarovalnica	stroške	v	zvezi	z	
zavarovalnim	primerom	v	skladu	z	določili	17.	člena	teh	pogojev.

(5)	 V	primeru	soudeležbe	zavarovanca	pri	škodi	se	dajatev	zavarovalnice	
zniža	za	dogovorjeni	znesek	soudeležbe	zavarovanca	pri	škodi	(franšizo).

(6)	 Pri	zavarovalnem	primeru	po	kombinaciji	K	delnega	avtomobilskega	kaska	
lahko	zavarovanec	po	že	izplačani	zavarovalnini,	najdeno	zavarovano	stvar	
prevzame	in	obdrži,	sprejeto	zavarovalnino	pa	mora	vrniti.	Če	pa	je	bila	
zavarovana	stvar	uničena	ali	poškodovana,	se	zavarovančeva	obveznost,	
da	vrne	zavarovalnino,	zmanjša	za	toliko,	kolikor	znaša	ugotovljena	škoda	
na	zavarovani	stvari.	Če	zavarovanec	zavarovane	stvari	ne	prevzame,	
zavarovalnica	organizira	njeno	prodajo.	Zavarovanec	je	dolžan	s	kupcem,	
ki	 je	kupil	zavarovano	stvar	s	posredovanjem	zavarovalnice,	skleniti	
kupoprodajno	pogodbo	za	ceno,	doseženo	s	prodajo.	Če	zavarovancu	
zavarovalnina	še	ni	bila	izplačana,	se	izplača	po	določbah	16.	člena	teh	
pogojev,	če	pa	mu	je	bila	že	izplačana,	mora	zavarovanec	kupnino	do	
višine	sprejete	zavarovalnine	prepustiti	zavarovalnici.

(7)	 V	primeru	uničenja	ali	izginitve	vozila	ima	zavarovalnica	pravico	zapadlo	
zavarovalno	premijo	odbiti	od	 izračunane	zavarovalnine,	nezapadlo	
zavarovalno	premijo	pa	le,	če	na	odlog	plačila	ni	bila	obračunana	doplačilna	
premija.

19. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE  NA  
PODLAGI  ŠKODNEGA  DOGAJANJA

(1)	 Škodno	dogajanje	se	pri	določanju	zavarovalne	premije	upošteva	na	enega	
izmed	teh	načinov:
1)	 za	vsako	vozilo	posebej	v	odvisnosti	od	števila	prijavljenih	škod	ali
2)	 za	skupino	11	ali	več	vozil	v	odvisnosti	od	razmerja	med	likvidiranimi	

zavarovalninami	 in	plačano	zavarovalno	premijo,	če	 je	 to	posebej	
dogovorjeno.

(2)	 Prijavljena	škoda	je	škoda	na	zavarovanem	vozilu,	na	podlagi	katere	je	
zavarovalnica	izplačala	zavarovalnino	oziroma	je	ob	podaljšanju	ali	obnovi	
zavarovanja	v	postopku	likvidacije.

(3)	 Prvi	način	pri	določanju	zavarovalne	premije	na	podlagi	števila	prijavljenih	
škod	se	uporablja	pri	zavarovanju	splošnega	avtomobilskega	kaska	vseh	
vrst	vozil,	razen	pri	zavarovanju	vozil,	ki	so	v	popravilu	v	delavnicah	vseh	
vrst	in	pri	posebnih	oblikah	zavarovanja	splošnega	avtomobilskega	kaska.	
Zavarovalna	premija	se	določa	za	vsako	vozilo	posebej,	upoštevajoč	tudi	
pretekli	čas	trajanja	zavarovanja	vozila	določene	vrste	brez	prijavljene	
škode,	oziroma	število	prijavljenih	škod	v	preteklem	zavarovalnem	letu.

(4)	 Če	se	je	zavarovanec,	ki	zavaruje	hkrati	najmanj	11	vozil	katerekoli	vrste	
na	katerikoli	način	za	katerikoli	obseg,	odločil	za	drugi	način	prilagajanja	
zavarovalne	premije	škodnemu	dogajanju,	se	določi	zavarovalna	premija	
za	vsa	vozila	in	vse	druge	zavarovane	stvari	po	teh	pogojih,	upoštevajoč	
tudi	razmerje	med	likvidiranimi	zavarovalninami	 in	plačano	zavarovalno	
premijo	v	preteklih	koledarskih	letih.

(5)	 Razmerje	med	 likvidiranimi	zavarovalninami	 in	plačano	zavarovalno	
premijo	po	predhodnem	odstavku	se	ugotavlja	tako,	da	se	predhodno	
opravi	 revalorizacija	 likvidiranih	zavarovalnin	 in	plačane	zavarovalne	
premije	na	vrednosti	zadnjega	opazovanega	leta	pred	letom,	za	katerega	
se	ugotavlja	bonus	oziroma	malus.	Faktorji	revalorizacije	se	določajo	na	
podlagi	indeksov	cen	življenjskih	potrebščin	v	razdobjih	od	1.	10.	vsakega	
prejšnjega	leta	do	1.	10.	zadnjega	opazovanega	leta.

20. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE  OB  
UPOŠTEVANJU  ŠTEVILA  PRIJAVLJENIH  ŠKOD

(1)	 Če	je	ob	sklenitvi	zavarovanja	dogovorjeno,	da	se	pri	določanju	zavarovalne	
premije	upošteva	pretekli	čas	trajanja	zavarovanja	brez	prijavljene	škode,	
oziroma	število	prijavljenih	škod	v	preteklem	zavarovalnem	obdobju	za	
vsako	vozilo	posebej,	se	 le-ta	določi	na	podlagi	 razvrstitve	v	ustrezni	
premijski	razred,	s	katerim	je	določen	odstotek	izhodiščne	zavarovalne	
premije,	ki	jo	je	potrebno	upoštevati.

	 Premijski	razredi	in	odstotki	izhodiščne	zavarovalne	premije	so:

		 Premijski	 Odstotki	izhodiščne	 Premijski	 Odstotki	izhodiščne
		 razred	 zavarovalne	premije	 razred	 zavarovalne	premije

  1 45 11 85
  2 45 12 90
  3 45 13 95
  4 50 14 100
  5 55 15 110
  6 60 16 120
  7 65 17 135
  8 70 18 150
  9 75 19 170
  10 80 20 200

(2)	 Razvrščanje	v	določeni	premijski	razred	se	opravlja	takole:	
1)	 za	 vsako	novo	 zavarovanje	 se	 zavarovalna	premija	 določi	 po	 

14.	premijskem	razredu,	razen	izjem	iz	22.	člena	teh	pogojev;
2)	 vsako	zavarovalno	leto	brez	prijavljene	škode	omogoča	razvrstitev	za	

en	premijski	razred	nižje	v	naslednjem	zavarovalnem	letu	(bonus);
3)	 vsaka	prijavljena	škoda	v	preteklem	zavarovalnem	letu,	oziroma	krajšem	

obdobju,	ima	za	posledico	razvrstitev	za	tri	premijske	razrede	višje	v	
naslednjem	zavarovalnem	letu	(malus),	s	tem	da	se	pri	tem	razvrščanju	
upošteva	največ	4	(štiri)	prijavljene	škode	v	istem	zavarovalnem	letu.

21. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE  NA  
PODLAGI  RAZMERJA  MED  LIKVIDIRANIMI  
ZAVAROVALNINAMI  IN  PLAČANO  
ZAVAROVALNO  PREMIJO

Če	je	ob	sklenitvi	zavarovanja	dogovorjeno,	da	se	pri	določanju	zavarovalne	
premije	upošteva	razmerje	med	 likvidiranimi	zavaro	valninami	 in	plačano	
premijo,	se	zavarovalna	premija	določa	takole:

- zavarovancu,	pri	katerem	je	razmerje	med	izplačanimi	zavarovalninami	
in	plačano	zavarovalno	premijo	v	preteklih	treh	koledarskih	letih	znašalo	
manj	kot	68,0	%,	se	zavarovalna	premija	za	prihodnje	zavarovalno	
obdobje	zniža	(bonus)	v	višini	polovice	razlike	med	68,0	%	in	v	odstotku	
izraženega	doseženega	razmerja;

-	 zavarovanec,	ki	v	preteklih	treh	letih	ni	imel	izplačane	zavarovalnine,	
ima	pravico	do	50	%	bonusa;

-	 zavarovancu,	pri	katerem	je	razmerje	med	izplačanimi	zavarovalninami	
in	plačano	zavarovalno	premijo	v	preteklih	treh	koledarskih	letih	znašalo	
več	kot	93,5	%,	se	zavarovalna	premija	za	prihodnje	zavarovalno	
obdobje	zviša	(malus)	v	odstotku,	ki	 je	enak	polovici	 razlike	med	
doseženim	razmerjem	in	93,5	%,	s	tem	da	zvišanje	ne	more	znašati	
več	kot	85,0	%.

22. člen - DRUGE  DOLOČBE  BONUSA  IN  MALUSA

(1)	 Pri	določanju	zavarovalne	premije	ob	upoštevanju	števila	prijavljenih	škod	
veljajo	tudi	naslednje	določbe:
1)	 škoda	kot	posledica	padca	zračnega	plovila,	pomoči	poškodovanim	
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osebam	oziroma	preprečevanje	večje	škode	na	stvareh,	se	ne	šteje	
kot	prijavljena	škoda	in	ne	vpliva	niti	na	bonus	niti	na	malus.

2)	 škode	prijavljene	z	naslova	delnega	avtomobilskega	kaska	ne	vplivajo	
na	bonus	oziroma	malus.

3)	 zavarovanec,	ki	 ima	ob	sklenitvi	ali	podaljšanju	zavarovanja	po	teh	
pogojih	pravico	do	razvrstitve	v	14.	ali	nižji	premijski	razred,	 lahko	s	
plačilom	dodatne	premije	odkupi	posledice	prve	škode,	zaradi	katere	
bi	se	mu	v	naslednjem	zavarovalnem	obdobju	premijski	razred	povišal.	
Odkupa	posledic	prve	škode	ni	možno	dogovoriti	med	 trajanjem	
zavarovalnega	leta.

4)	 če	zavarovanec	odkupi	posledice	prve	škode	in	v	tekočem	zavarovalnem	
letu	prijavi	eno	ali	več	škod,	zaradi	katerih	bi	se	mu	v	naslednjem	
zavarovalnem	obdobju	premijski	 razred	povišal,	se	v	naslednjem	
zavarovalnem	obdobju	za	razvrščanje	zavarovanca	v	premijski	razred,	
v	skladu	z	določili	3)	točke	(2)	odstavka	20.	člena	teh	pogojev,	upošteva	
dejansko	število	prijavljenih	škod,	ki	vplivajo	na	povišanje	premijskega	
razreda,	zmanjšano	za	eno.

5)	 višina	dodatne	premije	za	odkup	posledic	prve	škode	je	odvisna	od	
škodnega	dogajanja	zadnjih	treh	zavarovalnih	let	istega	vozila	ali	vozila	
iste	premijske	skupine.	Pri	tem	se	upošteva	vse	škode,	ki	vplivajo	na	
izgubo	bonusa	oz.	malus	vključno	s	škodo,	katere	posledice	so	bile	v	
preteklosti	morebiti	odkupljene	s	tem	zavarovanjem.	

6)	 pri	sklenitvi	novega	zavarovanja	splošnega	avtomobilskega	kaska	s	
trajanjem	najmanj	leto	dni	za	določeno	vozilo,	ima	zavarovanec	pravico	
do	razvrstitve	v	premijski	razred,	ki	je	za	dva	razreda	višji	od	premijskega	
razreda,	po	katerem	je	določena	zavarovalna	premija	za	zavarovanje	
avtomobilske	odgovornosti	za	to	vozilo.	

7)	 če	je	zavarovalna	pogodba	sklenjena	za	obdobje,	krajše	od	enega	leta,	
se	to	zavarovanje	pri	naslednjem	zavarovalnem	letu	ne	upošteva	kot	
podlaga	za	znižanje	premije,	in	sicer	ne	glede	na	to,	da	v	tem	zavarovalnem	
obdobju	ni	bilo	prijavljenih	škod,	upošteva	pa	se	število	škod	iz	tega	
obdobja,	ki	 imajo	za	posledico	spremembo	premijskega	 razreda.

8)	 če	 je	bilo	zavarovanje	prekinjeno,	 ima	zavarovanec	po	prekinitvi	
zavarovanja	za	 isto	vozilo	ali	vozilo	 iste	premijske	skupine	pravico	
do	istega	bonusa	oz.	obveznost	plačila	malusa,	če	 je	do	prekinitve	
zavarovanja	prišlo	pred	potekom	zavarovalnega	leta	in	prekinitev	ni	
trajala	dalj	kot	tri	leta,	ob	pogoju,	da	v	prejšnjem	obdobju	do	sklenitve	
nove	zavarovalne	pogodbe	ni	bila	prijavljena	škoda.

	 Če	je	do	prekinitve	zavarovanja	prišlo	po	izteku	zavarovalnega	leta,	
med	katerim	ni	bila	prijavljena	škoda	in	škoda	ni	prijavljena	v	obdobju	
prekinitve	zavarovanja,	 ima	zavarovanec	pravico	do	bonusa	oz.	
obveznost	plačila	malusa,	kot	da	prekinitve	ni	bilo,	ob	pogoju,	da	
prekinitev	ni	trajala	dalj	kot	tri	leta.

9)	 v	primeru	odsvojitve	zavarovanega	vozila	se	pravica	do	bonusa	oz.	
obveznost	plačila	malusa	ne	prenese	na	novega	lastnika	oz.	uporabnika	
vozila,	razen	pri	prenosu	lastninske	pravice	na	vozilu	na	zakonca,	s	
tem	da	darovalec	bonusa	izgubi	pridobljeno	pravico	do	bonusa.

	 Če	zavarovanec	po	uničenju,	tatvini	ali	odsvojitvi	prej	zavarovanega	
vozila	v	roku	treh	let	zavaruje	drugo	vozilo,	se	pridobljena	pravica	do	
bonusa	oz.	obveznost	plačila	malusa	prenese	na	zavarovanje	drugega	
vozila,	če	je	vozilo	iz	iste	premijske	skupine,	ob	pogoju,	da	je	prenos	
opravljen	v	roku	treh	let.

10)	 zavarovanec	ima	pravico	do	bonusa	oz.	se	mu	bo	obračunal	malus	tudi	
na	podlagi	pisnega	potrdila	prejšnje	zavarovalnice	o	trajanju	prejšnjega	
zavarovanja	in	številu	zaporednih	let	brez	prijavljene	škode	oz.	številu	
prijavljenih	škod.

(2)	 Za	določanje	zavarovalne	premije	skupinskih	zavarovanj	na	podlagi	
razmerja	med	likvidiranimi	škodami	in	plačano	zavarovalno	premijo	veljajo	
še	naslednje	določbe:
1)	 bonus	oz.	malus	se	po	teh	pogojih	obračunava	tudi	za	vozila,	ki	 jih	

zavarovanec	nabavi	med	tekočim	zavarovalnim	letom;
2) v primeru prekinitve zavarovanja in ponovne sklenitve zava rovalne 

pogodbe	se	zavarovancu	obračuna	bonus	oz.	malus	na	podlagi	rezultata	
zadnjih	treh	koledarskih	let	trajanja	zavarovanja.	Če	je	prekinitev	trajala	
več	kot	dve	leti,	se	obračuna	premija	brez	bonusa	in	malusa;

3)	 kadar	zavarovalnica	ne	razpolaga	s	podatki	o	škodah	in	premijah	za	
najmanj	tri	predhodna	koledarska	leta,	ker	zavarovanec	prej	ni	bil	zavarovan	
v	dovolj	dolgem	razdobju,	se	za	ugotavljanje	bonusa	in	malusa	uporabljajo	
razpoložljivi	podatki	za	dve	oziroma	samo	za	eno	koledarsko	leto;

4)	 določbe	o	določanju	zavarovalne	premije	z	upoštevanjem	razmerja	
med	 likvidiranimi	zavarovalninami	 in	plačano	zavaro	valno	premijo	
se	uporabljajo	 le	pri	zavarovancih,	ki	 imajo	ob	koncu	preteklega	
koledarskega	leta	zavarovanih	11	ali	več	vozil.

(3)	 Šteje	se,	da	škoda	ni	prijavljena,	če	je	v	roku	3	 let	od	nastanka	škode	
likvidirana	brez	izplačila	zavarovalnine	ali	 je	celotni	 izplačani	znesek	iz	

kakršne	gakoli	naslova	regresiran,	kakor	 tudi,	če	 je	zavarovanec	vrnil	
izplačano	zavarovalnino	skupaj	s	stroški.	Zavarovanec	sme	povrniti	izplačano	
zavarovalnino	skupaj	s	stroški	najkasneje	do	prve	obnove	zavarovanja	
po	prijavi	zavarovalnega	primera.	Zavarovalnica	ob	teh	domnevah,	da	
škoda	ni	bila	prijavljena,	vrne	zavarovalcu	razliko	premije	med	plačano	
premijo	in	premijo,	ki	bi	bila	plačana	ob	upoštevanju	nižjega	premijskega	
razreda,	v	nominalnem	znesku,	zmanjšano	za	stroške	v	višini	20	%.

(4)	 Zavarovanec	in	zavarovalnica	lahko	zahtevata	ponovni	obračun	bonusa	
oziroma	malusa,	če	kasneje	ugotovita,	da	obračun	zavarovalne	premije	
temelji	na	zmotnih	podatkih	o	prijavljenih	škodah,	oziroma	na	zmotno	
ugotovljenem	razmerju	med	likvidiranimi	zavarovalninami	in	plačano	premijo.

23. člen - PODALJŠANO  KRITJE  (RESPIRO  ROK)

(1)	 Pri	zavarovanju,	sklenjenem	za	eno	ali	več	let,	se	obojestranske	obveznosti	
in	pravice	podaljšajo	za	30	dni	(respiro	rok),	če	zavarovalnici	ni	bila	vsaj	
3	dni	pred	iztekom	zavarovanja	vročena	zavarovančeva	izjava,	da	na	to	
podaljšanje	ne	pristane.

	 Če	pride	v	respiro	roku	do	zavarovalnega	primera,	je	zavarovanec	dolžan	
plačati	premijo	za	celo	zavarovalno	leto.

24. člen - ODSVOJITEV  ZAVAROVANE  STVARI

(1) Pri zamenjavi uporabnika oziroma lastnika zavarovane stvari zavarovanje 
preneha	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	novi	uporabnik	oziroma	lastnik	prevzame	
zavarovano	stvar.

(2)	 Zavarovanec	ima	pravico	terjati	povračilo	premije	za	neuporabljeni	čas	
zavarovanja,	če	v	tem	zavarovalnem	letu	ni	bilo	zavarovalnega	primera.

(3)	 Določbe	tega	člena	se	uporabljajo	tudi	tedaj,	če	je	z	eno	polico	zavarovanih	
več	stvari.

(4)	 Pri	dedovanju	ali	drugem	univerzalnem	nasledstvu	se	zavarovalno	razmerje	
ne	spremeni.

25. člen - ZAVAROVANČEVE  DOLŽNOSTI  PO 
ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Po nastanku zavarovalnega primera:
1)	 mora	zavarovanec	takoj	storiti	vse,	kar	je	v	njegovi	moči,	da	bi	preprečil	

nadaljnje	nastajanje	škode,	upoštevajoč	pri	tem	navodila	zavarovalnice;
2)	 je	dolžan	zavarovanec	oziroma	uporabnik	vozila	v	primeru,	ko	je	bila	

izvršena	tatvina	vozila	v	celoti	 izven	območja	Republike	Slovenije	
prijaviti	tatvino	vozila	tudi	na	policiji	v	Republiki	Sloveniji;	

3)	 zavarovanec	oziroma	uporabnik	vozila	ne	sme	spreminjati	stanja	
poškodovanih	oziroma	uničenih	 stvari,	 dokler	 si	 jih	ne	ogleda	
predstavnik	zavarovalnice,	razen	če	je	sprememba	potrebna	v	javnem	
interesu,	oziroma	da	bi	bila	škoda	manjša.

(2)	 Če	zavarovanec	ne	predloži	zahtevanih	podatkov	in	dokazov,	se	šteje,	da	
ni	dokazal	nastanka	zavarovalnega	primera	oziroma	višine	škode.

26. člen - UGOTAVLJANJE  IN  OCENITEV  ŠKODE

Po	prejemu	prijave	zavarovalnega	primera	mora	zavarovalnica	najkasneje	v	
3	dneh	pričeti	z	ugotavljanjem	in	ocenjevanjem	škode.	Če	zavarovalnica	tega	
ne	stori,	sme	zavarovanec	začeti	z	ocenjevanjem	in	odpravljanjem	posledic	
škode,	pod	pogojem,	da	prej	zavaruje	dokaze	o	nastanku	zavarovalnega	
primera	in	obsegu	škode.

27. člen - ZAVAROVANJE  PO  ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je bila zavarovana stvar 
poškodovana	(delna	škoda),	se	zavarovalno	razmerje	nadaljuje	brez	
spremembe.

(2) Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je na zavarovani stvari 
ugotovljena	 in	priznana	popolna	škoda	po	 teh	pogojih,	zavarovanje	
preneha.

28. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Poleg	teh	splošnih	pogojev	se	uporabljajo	tudi	Skupna	določila	splošnih	pogojev	
z	oznako,	ki	 je	navedena	na	zavarovalni	polici,	v	kolikor	niso	v	nasprotju	z	
določili	teh	splošnih	pogojev.	

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-aka/19-1 se uporabljajo od 1. januarja 2019.
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Dopolnilni pogoji za zavarovanje dodatne opreme, prtljage,  
zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v vozilih

I. UVODNE  DOLOČBE

1. člen

(1) Zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga 
in drugih stvari se lahko sklene samo poleg zavarovanja splošnega 
avtomobilskega kaska ali zavarovanja delnega avtomobilskega kaska po 
kombinacijah B ali K za vozilo, s katerim se te stvari prevažajo.

(2) Za to zavarovanje se uporabljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje 
avtomobilskega kaska PG-aka/19-1, če s temi dopolnilnimi pogoji ni 
določeno drugače.

II. SPLOŠNE  DOLOČBE

2. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA

(1) Predmet zavarovanja dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega 
blaga in drugih stvari v vseh vrstah vozil je lahko: 
1) orodje, dodatna oprema, priključne naprave, pribor in rezervni deli, kakor 

tudi reklamni napisi v vozilu in/ali na njem, okrasni deli in naprave, namenjene 
vozilu, ki so vgrajene kasneje in niso v ponudbi proizvajalca vozila;

2) avdio, video in klimatske naprave, ki niso bile tovarniško vgrajene v 
vozilo, in so konstrukcijsko namenjene za uporabo v vozilu in zunaj njega.

 Antena in zvočniki se štejejo za sestavni del avdio in video naprav;
3) prtljaga v vozilih; za prtljago se ne šteje orodje in pribor, material, ki je 

potreben za opravljanje poklicne dejavnosti, denar in listine katerekoli vrste;
4) zbirke vzorcev trgovskega blaga v osebnih avtomobilih;
5) orodje, pribor, material in deli, namenjeni opravljanju poklicne dejavnosti, 

ki se prevaža v osebnih avtomobilih;
6) prenosna tehnična sredstva, ki so v osebnih avtomobilih (inštrumenti, 

aparati, kamere, mobilni telefoni ipd.).
(2) Predmet zavarovanja so samo stvari, ki so navedene v polici in so v vozilu 

ali pritrjene nanj, razen če ni drugače dogovorjeno.

3. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in 
drugih stvari v zavarovanih vozilih krije škodo zaradi poškodb, uničenja 
ali izginitve zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od 
zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov in nastane zaradi 
nevarnosti, ki so krite z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska ali 
z zavarovanjem delnega avtomobilskega kaska po kombinacijah B ali K.

(2) Pri zavarovancu, ki se ukvarja z javnim prevozom potnikov z avtobusi ali 
osebnimi avtomobili, so krite tudi škode, ki so nastale zaradi zamenjave 
ali izginitve prtljage ob izdaji ali njenem prejemu.

4. člen - ZMANJŠANA  NEVARNOST

Za to zavarovanje se ne uporabljajo določila 8. člena Splošnih pogojev za 
zavarovanje avtomobilskega kaska PG-aka/19-1.

5. člen - OMEJITVE  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

(1) Zavarovalnica ne povrne škode v primerih, navedenih v 9. členu Splošnih 
pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska PG-aka/19-1.

(2) Zavarovanje prtljage se nanaša le na stvari osebne uporabe, ki jih 
zavarovanec, voznik ali potniki nosijo s seboj.

 Za prtljago se poleg običajnih stvari za osebno uporabo štejejo tudi stvari, 
kot so: oprema za vikend, taborjenje, amaterski fotoaparat s priborom, 
prenosne avdio in video naprave, daljnogled, lovska puška, osebno orožje 
in športni rekviziti.

 Nakit in predmeti iz dragih kovin so zavarovani kot prtljaga največ do  
150 EUR po komadu.

(3) Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane v času od 
odhoda na pot do vrnitve.

 Prtljaga, orodje in pribor, ki je namenjen za opravljanje poklicne dejavnosti 
ter prenosna tehnična sredstva so zavarovana le, če se prevažajo skupaj 
z lastnikom ali delavci lastnika stvari.

6. člen - ZAVAROVALNA  VREDNOST  IN  OSNOVA  ZA  
DOLOČITEV  PREMIJE

Za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in 
drugih podobnih stvari se zavarovalna vrednost in zavarovalna premija določa 
na podlagi dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje na I. riziko).

7. člen - SOUDELEŽBA  ZAVAROVANCA  PRI  ŠKODI  
(FRANŠIZA)

Franšiza se pri zavarovanju dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega 
blaga in drugih podobnih stvari ne upošteva, če z zavarovalno pogodbo ni 
drugače dogovorjeno.

8. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE  NA 
PODLAGI  ŠKODNEGA  DOGAJANJA

Če je ob sklenitvi zavarovanja dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne 
premije upošteva pretekli čas trajanja zavarovanja brez prijavljene škode 
oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem obdobju za vsako 
vozilo posebej, se pri zavarovanju dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev 
trgovskega blaga in drugih podobnih stvari določila 20. člena Splošnih pogojev 
za zavarovanje avtomobilskega kaska PG-aka/19-1 ne uporabljajo.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-aka-opr/19-1 se uporabljajo od 1. januarja 2019.
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Splošni pogoji za zavarovanje  
avtomobilske asistence

Uvodne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec
	 osebo,	katere	asistenčni	 interes	 je	zavarovan;	v	 teh	pogojih	se	 izraz	

zavarovanec	uporablja	kot	skupni	izraz	za	zavarovanca	in	upravičenca;
 ♦ upravičenec
	 upravičenec	iz	tega	zavarovanja	je	zavarovanec	ali	vsakokratni	pooblaščeni	

voznik	zavarovanega	motornega	vozila	ter	največ	toliko	sopotnikov,	kolikor	
je	v	vozilu	registriranih	potniških	mest	 in	se	v	vozilu	prevažajo	po	volji	
zavarovanca	ali	pooblaščenega	voznika,	razen	sopotnikov,	ki	se	prevažajo	
v	vozilu	kot	priložnostni	sopotniki	-	štoparji;

 ♦ polica
 listino o sklenjeni zavarovalni pogodbi;

 ♦ premija
	 znesek,	ki	ga	zavarovalec	plača	zavarovalnici;

 ♦ asistenčni primer
	 nepričakovan	in	od	upravičenčeve	volje	neodvisen	dogodek,	ko	postane	

zavarovano	vozilo	nevozno,	neprimerno	za	varno	vožnjo	ali	 je	bilo	
protipravno	odvzeto	 in	upravičenec	pokliče	v	asistenčni	center	zaradi	
organizacije	asistenčnih	storitev;

 ♦ asistenčni center
	 organizacijska	enota,	dosegljiva	na	telefonski	številki	080	2864	iz	Republike	

Slovenije	(+386	2222	2864	iz	tujine)	ali	mobilne	aplikacije	Triglav	Asistenca.

1. člen - ZAVAROVANA  VOZILA

(1)	 Zavarovanje	avtomobilske	asistence	se	 lahko	sklene	 le	za	osebne	
avtomobile,	tovorna	vozila	do	3,5	tone	največje	dovoljene	skupne	mase,	
motorna	kamping	vozila,	motorna	kolesa	z	močjo	motorja	nad	4	kW	in	
bivalne	prikolice.

(2)	 Zavarovanje	avtomobilske	asistence	za	bivalne	prikolice	velja	le	v	primeru,	
ko	je	zavarovana	prikolica	speta	z	vozilom,	ki	jo	vleče,	iz	(1)	odstavka	tega	
člena.

(3)	 V	okviru	asistenčne	storitve	zaradi	okvare	ali	poškodbe	vozila	 iz	 (1)	
odstavka	tega	člena,	zavarovalno	kritje	velja	tudi	za	vse	lahke	priklopnike,	
če	so	ti	v	času	nastanka	asistenčnega	primera	speti	z	zavarovanim	vozilom,	
ki	 lahki	priklopnik	vleče.	Lahki	priklopnik	 je	priklopno	vozilo,	katerega	
največja	dovoljena	masa	ne	presega	750	kg	in	je	označen	s	ponovljeno	
registrsko	tablico	vlečnega	vozila.

2. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1)	 Zavarovalnica	s	tem	zavarovanjem	organizira	zavarovancem	asistenčne	
storitve	v	asistenčnih	primerih	in	krije	stroške	njihove	izvedbe	v	skladu	s	
temi	pogoji.

(2)	 Stroški	asistenčnega	centra	so	kriti	s	tem	zavarovanjem.

3. člen - VRSTE  ASISTENČNIH  STORITEV

(1) Skrb	za	vozilo,	ki	obsega	organizacijo	storitev	zavarovalnice	in	krije	stroške	
za:
1)	 pomoč	doma	in	na	cesti;
2)	 pomoč	pri	težavah	s	ključi	vozila;
3)	 odprava	posledic	točenja	napačnega	goriva;
4)	 reševanje	vozila;
5)	 vleko	ali	prevoz	vozila;
6)	 dostavo	goriva;
7)	 dostavo	nadomestnih	delov	v	tujino;
8)	 carinjenje	 in	prevoz	na	odpad	ali	odstop	poškodovanega	vozila	tuji	

državi.

(2)	 Skrb	za	zavarovance,	ki	obsega	organizacijo	storitev	zavarovalnice	in	krije	
stroške	za:
1)	 prevoz	zavarovancev;
2)	 nadomestno	vozilo;
3)	 namestitev	v	hotelu;
4)	 nadomestnega	voznika	v	tujini;
5)	 pomoč	v	primeru	smrti	v	tujini;
6)	 obisk	svojcev	poškodovanega	zavarovanca	v	tujini;
7)	 spremstvo	mladoletnih	zavarovancev;
8)	 informacije.

I. Skrb za vozilo

4. člen - POMOČ  DOMA  IN  NA  CESTI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	pomoč	doma	in	na	cesti	v	asistenčnem	primeru,	
ko	je	vozilo	mogoče	popraviti	na	samem	kraju	asistenčnega	primera.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prihoda	izvajalca	storitve	v	celoti	ter	stroške	za	
opravljeno	storitev	do	ene	ure	dela	na	kraju	asistenčnega	primera.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	materiala	in	rezervnih	delov.

5. člen - POMOČ  PRI  TEŽAVAH  S  KLJUČI  VOZILA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	pomoč	pri	težavah	s	ključi	vozila	v	asistenčnem	
primeru,	ko	ostane	zavarovančevo	vozilo	nevozno	zaradi	izgube,	tatvine	
ali	poškodbe	ključev	vozila,	ali	so	le-ti	ostali	zaklenjeni	v	vozilu.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prihoda	izvajalca	storitve	v	celoti	ter	stroške	za	
opravljeno	storitev	do	ene	ure	dela	na	kraju	asistenčnega	primera.

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	dostave	rezervnih	ključev	vozila	na	dogovorjeni	
naslov,	če	zavarovanec	omogoči	njihov	prevzem	v	24	urah	po	prijavi	
asistenčnega	primera.

(4)	 Po	neuspešni	pomoči	pri	 težavah	s	ključi	vozila	na	kraju	asistenčnega	
primera	nudi	zavarovalnica	samo	še	asistenčno	storitev	vleke	ali	prevoza	
vozila.

(5)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	zamenjave	ključev,	ključavnice,	materiala	
in	škode,	ki	nastane	zaradi	posega	v	vozilo.

6. člen - ODPRAVA  POSLEDIC  TOČENJA 
NAPAČNEGA  GORIVA

(1)	 Zavarovalnica	krije	stroške	vleke	ali	prevoza	vozila	iz	kraja	asistenčnega	
primera	do	najbližjega	pooblaščenega	servisa,	skladno	z	določili	8.	člena	
teh pogojev;

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	praznjenja	in	čiščenja	rezervoarja	za	gorivo,	
cevovodov	in	menjavo	čistilca	za	gorivo.	Stroški	čistilca	za	gorivo	s	tem	
zavarovanjem niso kriti;

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	nastalih	okvar	na	motorju	in	sistemu	za	
oskrbo	z	gorivom.

7. člen - REŠEVANJE  VOZILA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	reševanje	vozila	v	asistenčnem	primeru,	ko	je	
vozilo	potrebno	reševati	iz	prepadov,	jarkov,	blatnih	zemljišč,	vode	ipd.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	reševanja	vozila,	vendar	največ	do	zneska	500	EUR.

8. člen - VLEKA  ALI  PREVOZ  VOZILA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	vleko	ali	prevoz	vozila	v	asistenčnem	primeru,	
ko	vozila	ni	mogoče	popraviti	na	kraju	asistenčnega	primera	ali	pomoč	pri	
težavah	s	ključi	vozila	ni	bila	uspešna.
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(2)	 Zavarovalnica	organizira	vleko	ali	prevoz	vozila	v	asistenčnem	primeru	
tudi,	ko	električno	vozilo	zaradi	pomanjkanja	električne	energije	med	
vožnjo	 (izpraznjena	ali	slabo	napolnjena	pogonska	baterija)	postane	
nevozno.	V	tem	primeru	zavarovalnica	krije	največ	tri	asistenčne	primere	
v	zavarovalnem	obdobju.	Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	polnjenja	in	s	
polnjenjem	baterije	povezanih	stroškov	(npr.	parkiranje).

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	vleke	ali	prevoza	vozila	s	kraja	asistenčnega	
primera do:
1)	 najbližjega	pooblaščenega	servisa	znamke	vozila;
2)	 najbližje	polnilne	postaje;
3)	 zavarovančevega	bivališča,	sedeža	ali	drugega	mesta,	če	tako	določi	

zavarovalnica.
	 Zavarovalnica	ne	organizira	in	ne	krije	stroškov	dodatne	vleke	ali	prevoza	

v	istem	asistenčnem	primeru.	Izjemoma,	pod	pogojem,	da	na	izbranem	
servisu	ni	možno	odpraviti	napake	ali	 izvesti	popravila,	zavarovalnica	
organizira	in	krije	stroške	dodatne	vleke	ali	prevoza	vozila.

(4)	 Zavarovalnica	krije	dejanske	stroške	opravljenih	vlek	ali	prevozov	vozila,	
vendar	skupaj	največ	do	zneska	500	EUR.

(5)	 Zavarovalnica	ne	organizira	 in	ne	krije	 stroškov	prevoza	 tovora	v	
zavarovanem	vozilu.

9. člen - DOSTAVA  BENCINSKEGA   
ALI  DIZELSKEGA  GORIVA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	dostavo	goriva	v	asistenčnem	primeru,	ko	
zavarovancu	med	vožnjo	zmanjka	goriva.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	za	dostavo	goriva	v	količini,	ki	bo	zadoščala	za	
nadaljevanje	vožnje	do	najbližje	črpalke	za	gorivo.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	goriva.

10. člen - DOSTAVA  NADOMESTNIH  DELOV  V  TUJINO

(1)	 Zavarovalnica	organizira	dostavo	nadomestnih	delov	v	asistenčnem	
primeru, ki se je dogodil v tujini, kadar je vozilo potrebno popraviti in v kraju 
popravila	ni	nadomestnega	dela.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	dostave	nadomestnih	delov,	za	stroške	nakupa	
pa	denar	založi.	Zavarovanec	se	zaveže	stroške	za	nakup	nadomestnih	
delov	povrniti	zavarovalnici	po	njenem	pozivu	za	plačilo.

(3)	 Zavarovalnica	ni	dolžna	organizirati	dostave	nadomestnih	delov,	če	le-teh	
ni	možno	kupiti	v	Republiki	Sloveniji	ali	če	jih	zaradi	carinskih	ali	drugih	
predpisov	ni	dovoljeno	 izvoziti	 iz	Republike	Slovenije	ali	uvoziti	v	 tujo	
državo,	kjer	se	vozilo	popravlja.

11. člen - CARINJENJE  IN  PREVOZ  NA  ODPAD   
ALI  ODSTOP  POŠKODOVANEGA  VOZILA   
TUJI  DRŽAVI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	carinjenje	 in	prevoz	na	odpad	ali	odstop	
poškodovanega	vozila	tuji	državi,	če	je	asistenčni	primer,	ki	ima	za	posledico	
uničenje	vozila,	nastal	v	tujini.	Zavarovalnica	na	podlagi	zavarovančevega	
pooblastila uredi postopek carinjenja in poskrbi za odvoz ostankov vozila 
na	odpad.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	postopka	carinjenja	in	odvoza	na	odpad.
(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	drugih	stroškov	in	dajatev.

II. Skrb za zavarovance

12. člen - PREVOZ  ZAVAROVANCEV

(1)	 Zavarovalnica	organizira	prevoz	zavarovancev	v	asistenčnem	primeru,	
ko	vozila	ni	mogoče	popraviti	na	kraju	asistenčnega	primera	ali	je	vozilo	
izginilo.

(2)	 Zavarovalnica	za	zavarovance	organizira	prevoz	do:
1)	 najbližjega	pooblaščenega	servisa;
2)	 bivališča	ali	sedeža;
3)	 namembnega	kraja;
4)	 hotela.

(3)	 Kadar	 je	 opravljen	prevoz	 vozila	 in	 zavarovancev	do	najbližjega	
pooblaščenega	servisa,	kjer	se	ugotovi,	da	vozilo	ne	bo	usposobljeno	za	
vožnjo	še	isti	dan,	zavarovalnica	krije	tudi	stroške	za	prevoz	zavarovancev	
od	servisa	do	bivališča	ali	sedeža,	ali	hotela.

(4)	 Zavarovanci	 lahko	zahtevajo	prevoz	s	kraja	asistenčnega	primera	do	
namembnega	kraja,	če	je	ta	kraj	od	kraja	asistenčnega	primera	bližje,	kot	
je	kraj	njihovega	bivališča	ali	sedeža.

(5)	 Zavarovalnica	organizira	prevoz	zavarovancev	z	enim	od	naslednjih	
prevoznih sredstev:
1)	 vozilom	izvajalca	vleke	zavarovančevega	vozila;
2)	 javnim	prevoznim	sredstvom;
3)	 taksijem.

	 Prevozno	sredstvo	 in	način	prevoza	določi	zavarovalnica,	če	ni	s	temi	
pogoji	drugače	določeno.	Pri	asistenčnem	primeru	v	tujini	bo	vozne	karte	
praviloma	priskrbela	zavarovalnica.	Zavarovalnica	bo	stroške	za	nakup	
voznih	kart	povrnila	po	predložitvi	računov	o	nakupu	voznih	kart.

(6)	 Zavarovalnica	krije	dejanske	stroške	prevoza	zavarovancev	za	eno	od	
destinacij	iz	(2)	odstavka,	vendar	največ	do	zneska	500	EUR	za	prevoz	
vseh	zavarovancev.

(7)	 Zavarovalnica	ne	organizira	asistenčne	storitve	prevoza	za	vrnitev	
zavarovancev	v	asistenčnem	primeru,	ko	je	bil	prevoz	že	organiziran	s	
kraja	asistenčnega	primera	do	namembnega	kraja.

(8)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	prevoza	tovora	ali	s	tem	povezane	izgube	
dohodka.

13. člen - NADOMESTNO  VOZILO

(1)	 Zavarovalnica	organizira	najem	nadomestnega	vozila	na	zahtevo	
zavarovanca	v	asistenčnem	primeru,	ko	zavarovanega	motornega	vozila	
ni	mogoče	popraviti	isti	dan	v	roku	dveh	ur	ali	je	izginilo.

(2)	 Zavarovalnica	organizira	najem	osebnega	avtomobila	največ	enake	
kategorije,	kot	 je	zavarovani	osebni	avtomobil,	ob	upoštevanju	lokalnih	
možnosti	oziroma	razpoložljivosti	vozil.

	 Če	je	zavarovano	vozilo	motorno	kamping	vozilo,	zavarovalnica	ne	zagotovi	
nadomestnega motornega kamping vozila, ampak osebni avtomobil, ob 
upoštevanju	razpoložljivih	lokalnih	možnosti.	Enaka	merila	zavarovalnica	
upošteva	tudi	v	primerih,	kadar	je	zavarovano	vozilo	tovorno	vozilo	oziroma	
motorno	kolo.

(3)	 Zavarovalnica	ne	zagotavlja	nadomestnega	vozila	z	vgrajeno	napravo	
oziroma	dodatno	opremo	namenjeno	prevozu	prtljage	ali	tovora	(vlečna	
kljuka,	prtljažnik,	 razni	nosilci,	strešni	kovčki	 in	podobno).	V	okviru	
razpoložljivih	možnosti	pa	lahko	organizira	tudi	tako	opremljeno	vozilo.	

(4)	 Zavarovanec	 je	dolžan	spoštovati	pogoje	najemodajalca	vozila,	ki	so	
določeni	v	najemni	pogodbi	za	nadomestno	vozilo.	Zavarovalnica	za	kršitve	
navedene	pogodbe	ne	prevzema	nobenih	obveznosti.

(5)	 Zavarovalnica	krije	stroške	najema	do	popravila	zavarovanega	vozila,	
vendar	največ	za	čas	4	dni.

(6)	 Za	potrebe	tega	člena	se	za	asistenčni	primer	šteje	tudi	nepričakovani	
dogodek, ko je vozilo vozno in predano v popravilo na pogodbeni servis 
zavarovalnice	ali	pooblaščeni	servis	znamke	vozila	za	ličarsko	kleparska	
dela.	Zavarovalnica	organizira	in	krije	stroške	najema	nadomestnega	vozila	
za	čas	popravila	zavarovanega	vozila,	vendar	največ	za	4	dni.

(7)	 Zavarovanje	krije	stroške	dostave	in	prevzema	nadomestnega	vozila.
(8)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov:

1)	 za	gorivo,	cestnine,	parkirnine	ipd.;
2)	 morebitnih	dodatnih	zavarovanj,	 razen	 tistih,	 ki	 so	kot	obvezna	

dogovorjena	v	pogodbi	o	najemu	vozila.
(9)	 Če	zavarovalnica	organizira	asistenčno	storitev	najema	nadomestnega	

vozila,	ne	organizira	in	ne	krije	stroškov	drugih	vrst	prevoza.

14. člen - NAMESTITEV  V  HOTELU

(1) Zavarovalnica	organizira	namestitev	v	hotelu	v	asistenčnem	primeru,	ko	
vozila	ni	mogoče	popraviti	še	isti	dan	ali	je	izginilo,	če	je	kraj	asistenčnega	
primera	od	bivališča	ali	sedeža	zavarovanca	oddaljen	najmanj	150	km	in	ni	
mogoče	ali	primerno	opraviti	prevoza	v	skladu	z	2)	in	3)	točko	(2)	odstavka	
12.	ali	13.	člena	teh	pogojev.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	namestitve	v	hotelu	z	največ	 tremi	 (3)	
zvezdicami,	omejeno	do	dve	 (2)	nočitvi,	če	vozilo	 tudi	drugi	dan	po	
asistenčnem	primeru	ni	popravljeno	ali	najdeno.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	telefoniranja	iz	hotela,	sobne	postrežbe	in	
drugih	hotelskih	storitev.

15. člen - NADOMESTNI  VOZNIK  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	priskrbi	nadomestnega	voznika	v	asistenčnem	primeru,	ki	je	
nastal	v	tujini,	če	nihče	izmed	zavarovancev,	ki	bi	sicer	mogel	in	smel	voziti,	
zaradi	poškodbe,	ki	je	v	vzročni	zvezi	z	nastankom	asistenčnega	primera,	
ni	sposoben	voziti	vozila	tudi	12	ur	po	tem,	ko	je	bilo	vozilo	usposobljeno	
za	vožnjo.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	nadomestnega	voznika	za	prevoz	vozila	 in	
zavarovancev	do	njihovega	bivališča.
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(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	drugih	stroškov	tega	prevoza	(gorivo,	cestnine	ipd.).
(4)	 Nesposobnost	za	vožnjo	morajo	zavarovanci,	ki	bi	sicer	mogli	 in	smeli	

voziti,	dokazati	z	mnenjem	zdravnika.

16. člen - POMOČ  V  PRIMERU  SMRTI  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	pomoč	v	primeru	smrti	v	tujini	v	asistenčnem	primeru,	
ki	je	nastal	zaradi	prometne	nesreče,	v	kateri	kdo	od	zavarovancev	umre.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prevoza	umrle	osebe	do	kraja	pokopa	v	
Republiki	Sloveniji.

17. člen - OBISK  SVOJCEV  POŠKODOVANEGA 
ZAVAROVANCA  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	omogoči	enkratni	obisk	dveh	svojcev	poškodovanega	
zavarovanca	v	tujini	v	asistenčnem	primeru,	ki	je	nastal	zaradi	prometne	
nesreče,	v	kateri	se	je	kdo	od	zavarovancev	tako	poškodoval,	da	mora	
ostati	v	bolnišnici	v	tujini	več	kot	tri	dni.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	povratne	vozovnice	za	prevoz	z	 javnim	
prevoznim	sredstvom.

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prenočevanja	dveh	svojcev	poškodovanega	
zavarovanca	v	hotelu	z	največ	 tremi	(3)	zvezdicami,	omejeno	do	dve	 
(2)	nočitvi.

18. člen - SPREMSTVO  MLADOLETNIH  ZAVAROVANCEV

(1)	 Zavarovalnica	priskrbi	spremstvo	mladoletnim	zavarovancem	v	asistenčnem	
primeru,	ki	je	nastal	zaradi	prometne	nesreče,	v	kateri	so	se	vsi	polnoletni	
zavarovanci	tako	poškodovali,	da	so	morali	ostati	v	bolnišnici	ali	so	umrli.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prevoza	z	 javnim	prevoznim	sredstvom	za	
mladoletne	zavarovance	in	spremljevalca	do	kraja	njihovega	bivališča.

19. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica	daje	zavarovancem	informacije	o	načinu	odpravljanja	posledic	
dogodka,	ki	je	vzrok	za	asistenčni	primer.

20. člen - PODROČJE  VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanje	avtomobilske	asistence	velja	za	asistenčne	primere,	ki	se	
zgodijo	na	območju	Republike	Slovenije	 in	na	geografskem	območju		
Evrope.	

21. člen - OMEJITVE  IN  IZKLJUČITVE  ASISTENCE

Zavarovalnica	ne	zagotavlja	storitve	in	ne	krije	stroškov:
1)	 če	asistenčni	center	ni	bil	obveščen	o	dogodku	in	si	je	upravičenec	sam	

organiziral storitev;
2)	 če	 je	storitve	 iz	 tega	zavarovanja	organiziral	 zavarovanec	brez	

dovoljenja	asistenčnega	centra	oziroma	jih	je	opravil	izvajalec,	ki	ga	ni	
določil	asistenčni	center;

3)	 če	zavarovanec	poda	lažne	podatke	o	zavarovanju	in	o	okoliščinah	
asistenčnega	primera;

4)	 če	 je	asistenčni	primer	nastal	na	“off-road”	vožnjah,	organiziranih	
tekmovanjih,	treningih	ali	ocenjevalnih	vožnjah	po	tovarniških	dvoriščih,	
avtodromih	in	drugih	stezah,	določenih	za	ta	namen;

5)	 če	je	asistenčni	primer	nastal	ob	uporabi	vozila	za	poklicne	prevoze	
oseb	(taksi,	 rent-a-car	 in	nadomestna	vozila),	so	krite	 le	storitve	 iz	
1.odstavka	3.	člena	teh	pogojev;

6)	 če	je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	vojn,	invazij	ali	državljanskih	vojn,	
izgredov ali demonstracij ali med mobilizacijo vozila;

7)	 če	 je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	delovanja	 jedrske	energije,	
eksplozivnega	tovora	ali	naravnih	nesreč	(potres,	poplava	ipd.);

8)	 zaradi	ponavljajočih	se	enakih	težav	z	zavarovanim	vozilom	v	kratkem	
času	(npr.	ponovna	okvara	zaradi	slabega	akumulatorja).

22. člen - VRAČILO  ZALOŽENIH  SREDSTEV 

(1)	 Kadar	nastane	asistenčni	primer	iz	4.,	5.,	6.,	7.,	8.,	9.,	10.,	12.,	13.	in	14.	
člena	v	tujini	in	je	krit	z	zavarovanjem	po	teh	pogojih,	zavarovalnica	plača	
izvajalcu	naročeno	storitev	v	celoti.	

(2)	 Zavarovalnica	 zahteva	povračilo	 založenih	denarnih	 sredstev	od	
zavarovanca,	kateremu	je	bila	nudena	in	plačana	asistenčna	storitev,	za	
tisti	del	plačanih	stroškov,	ki	ni	krit	s	temi	ali	drugimi	zavarovanji,	sklenjenimi	
pri	Zavarovalnici	Triglav,	oz.	presega	obseg	zavarovalnega	 jamstva.	
Zavarovanec	je	dolžan	finančna	sredstva	vrniti	zavarovalnici	v	skladu	s	
pozivom.

23. člen - PODALJŠANO  KRITJE  (RESPIRO  ROK)

(1)	 Pri	zavarovanju,	sklenjenem	za	eno	ali	več	let,	se	obojestranske	obveznosti	
in	pravice	podaljšajo	za	30	dni	(respiro	rok),	če	zavarovalnici	ni	bila	vsaj	
3	dni	pred	iztekom	zavarovanja	vročena	zavarovančeva	izjava,	da	na	to	
podaljšanje	ne	pristane.

	 Če	pride	v	respiro	roku	do	zavarovalnega	primera,	je	zavarovanec	dolžan	
plačati	premijo	za	celo	zavarovalno	leto.

24. člen - ODSVOJITEV  ZAVAROVANE  STVARI

(1)	 Pri	zamenjavi	uporabnika	oziroma	lastnika	zavarovane	stvari	zavarovanje	
preneha	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	novi	uporabnik	oziroma	lastnik	prevzame	
zavarovano	stvar.

(2)	 Zavarovanec	ima	ob	izročitvi	pisnega	zahtevka	pravico	terjati	povračilo	
premije	za	neuporabljeni	čas	zavarovanja,	če	v	tem	zavarovalnem	letu	ni	
bilo	zavarovalnega	primera.

(3)	 Določbe	tega	člena	se	uporabljajo	tudi	tedaj,	če	je	z	eno	polico	zavarovanih	
več	stvari.

(4)	 Pri	dedovanju	ali	drugem	univerzalnem	nasledstvu	se	zavarovalno	razmerje	
ne	spremeni.

25. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVANCA  
OB  ASISTENČNEM  PRIMERU

(1)	 Zavarovanec	mora	ob	asistenčnem	primeru	poklicati	asistenčni	center	
zavarovalnice.	V	obvestilu	mu	mora	dati	 identifikacijske	podatke	o	
zavarovancu,	vozilu,	sklenjenem	zavarovanju	(številka	police)	 in	številu	
potnikov.	Zavarovanec	mora	za	preveritev	navedenih	podatkov	na	zahtevo	
izvajalca	storitve	le-temu	predložiti	ustrezne	dokumente.

(2)	 Zavarovanec	se	mora	ravnati	po	navodilih	zavarovalnice.	Samo	s	posebnim	
dovoljenjem zavarovalnice lahko zavarovanec najame drugega izvajalca 
storitev.	Zavarovalnica	v	tem	primeru	krije	stroške	storitve	samo	do	višine,	
do	katere	bi	jih	krila	svojemu	pogodbenemu	izvajalcu	storitev.

(3)	 V	izjemnih	primerih	(zahtev	prometne	varnosti,	preprečevanja	večje	škode,	
nezmožnost	prijave	zavarovanca	zaradi	 telesnih	poškodb	v	prometni	
nesreči,	ipd),	ko	asistenčni	center	zaradi	izrednih	okoliščin	ni	bil	obveščen	
o	zavarovalnem	primeru	ob	samem	nastanku,	zavarovalnica	ob	predložitvi	
ustreznih	dokazil	povrne	stroške	opravljenih	asistenčnih	storitev	v	višini,	
do	katere	bi	jih	krila	svojemu	pogodbenemu	izvajalcu	storitev.

(4)	 Zavarovanec	mora	storitve,	ki	jih	zavarovalnica	po	teh	pogojih	ne	plača	ali	
ne	plača	v	celoti,	plačati	izvajalcu	storitve	sam,	če	ni	s	temi	pogoji	drugače	
določeno.

(5)	 Zavarovanec	se	zavezuje	zavarovalnici	povrniti	izplačane	zneske	in	druge	
stroške	za	opravljeno	asistenčno	storitev	z	zakonitimi	zamudnimi	obrestmi	
od	dneva	 izplačila,	če	se	po	nudenju	storitve	ugotovi,	da	 je	dogodek	
izključen	iz	zavarovanja	ali	da	je	zavarovanec	kršil	določila	o	obveznosti	
zavarovanca	ob	asistenčnem	primeru,	ki	 jih	 ima	po	prvem,	drugem	in	
četrtem	odstavku	tega	člena.

26. člen - SKUPNA  DOLOČILA  SPLOŠNIH  POGOJEV

Poleg	teh	splošnih	pogojev	se	uporabljajo	tudi	Skupna	določila	splošnih	pogojev	
z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z 
določili	teh	splošnih	pogojev.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti splošni pogoji z oznako PG-aas/19-1 se uporabljajo od 1. januarja 2019.
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Splošni pogoji za zavarovanje  
avtomobilske asistence - PLUS

Uvodne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec
	 osebo,	katere	asistenčni	 interes	 je	zavarovan;	v	 teh	pogojih	se	 izraz	

zavarovanec	uporablja	kot	skupni	izraz	za	zavarovanca	in	upravičenca;
 ♦ upravičenec
	 upravičenec	iz	tega	zavarovanja	je	zavarovanec	ali	vsakokratni	pooblaščeni	

voznik	zavarovanega	motornega	vozila	ter	največ	toliko	sopotnikov,	kolikor	
je	v	vozilu	registriranih	potniških	mest	 in	se	v	vozilu	prevažajo	po	volji	
zavarovanca	ali	pooblaščenega	voznika,	razen	sopotnikov,	ki	se	prevažajo	
v	vozilu	kot	priložnostni	sopotniki	-	štoparji;

 ♦ polica
 listino o sklenjeni zavarovalni pogodbi;

 ♦ premija
	 znesek,	ki	ga	zavarovalec	plača	zavarovalnici;

 ♦ asistenčni primer
	 nepričakovan	in	od	upravičenčeve	volje	neodvisen	dogodek,	ko	postane	

zavarovano	vozilo	nevozno,	neprimerno	za	varno	vožnjo	ali	 je	bilo	
protipravno	odvzeto	 in	upravičenec	pokliče	v	asistenčni	center	zaradi	
organizacije	asistenčnih	storitev;

 ♦ asistenčni center
	 organizacijska	enota,	dosegljiva	na	telefonski	številki	080	2864	iz	Republike	

Slovenije	(+386	2222	2864	iz	tujine)	ali	mobilne	aplikacije	Triglav	Asistenca.

1. člen - ZAVAROVANA  VOZILA

(1)	 Zavarovanje	avtomobilske	asistence	PLUS	se	lahko	sklene	le	za	osebne	
avtomobile,	tovorna	vozila	do	3,5	tone	največje	dovoljene	skupne	mase,	
motorna	kamping	vozila,	motorna	kolesa	z	močjo	motorja	nad	4	kW	in	
bivalne	prikolice.

(2)	 Zavarovanje	avtomobilske	asistence	PLUS	za	bivalne	prikolice	velja	 le	
v	primeru,	ko	je	zavarovana	prikolica	speta	z	vozilom,	ki	jo	vleče,	iz	(1)	
odstavka	tega	člena.

(3)	 V	okviru	asistenčne	storitve	zaradi	okvare	ali	poškodbe	vozila	 iz	 (1)	
odstavka	tega	člena,	zavarovalno	kritje	velja	tudi	za	vse	lahke	priklopnike,	
če	so	ti	v	času	nastanka	asistenčnega	primera	speti	z	zavarovanim	vozilom,	
ki	 lahki	priklopnik	vleče.	Lahki	priklopnik	 je	priklopno	vozilo,	katerega	
največja	dovoljena	masa	ne	presega	750	kg	in	je	označen	s	ponovljeno	
registrsko	tablico	vlečnega	vozila.

2. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1)	 Zavarovalnica	s	tem	zavarovanjem	organizira	zavarovancem	asistenčne	
storitve	v	asistenčnih	primerih	in	krije	stroške	njihove	izvedbe	v	skladu	s	
temi	pogoji.

(2)	 Stroški	asistenčnega	centra	so	kriti	s	tem	zavarovanjem.

3. člen - VRSTE  ASISTENČNIH  STORITEV

(1) Skrb	za	vozilo,	ki	obsega	organizacijo	storitev	zavarovalnice	in	krije	stroške	
za:
1)	 pomoč	doma	in	na	cesti;
2)	 pomoč	pri	težavah	s	ključi	vozila;
3)	 odprava	posledic	točenja	napačnega	goriva;
4)	 reševanje	vozila;
5)	 vleko	ali	prevoz	vozila;
6)	 dostavo	goriva;
7)	 dostavo	nadomestnih	delov	v	tujino;
8)	 carinjenje	 in	prevoz	na	odpad	ali	odstop	poškodovanega	vozila	tuji	

državi.

(2)	 Skrb	za	zavarovance,	ki	obsega	organizacijo	storitev	zavarovalnice	in	krije	
stroške	za:
1)	 prevoz	zavarovancev;
2)	 nadomestno	vozilo;
3)	 namestitev	v	hotelu;
4)	 nadomestnega	voznika	v	tujini;
5)	 pomoč	v	primeru	smrti	v	tujini;
6)	 obisk	svojcev	poškodovanega	zavarovanca	v	tujini;
7)	 spremstvo	mladoletnih	zavarovancev;
8)	 informacije.

I. Skrb za vozilo

4. člen - POMOČ  DOMA  IN  NA  CESTI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	pomoč	doma	in	na	cesti	v	asistenčnem	primeru,	
ko	je	vozilo	mogoče	popraviti	na	samem	kraju	asistenčnega	primera.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prihoda	izvajalca	storitve	v	celoti	ter	stroške	za	
opravljeno	storitev	do	ene	ure	dela	na	kraju	asistenčnega	primera.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	materiala	in	rezervnih	delov.

5. člen - POMOČ  PRI  TEŽAVAH  S  KLJUČI  VOZILA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	pomoč	pri	težavah	s	ključi	vozila	v	asistenčnem	
primeru,	ko	ostane	zavarovančevo	vozilo	nevozno	zaradi	izgube,	tatvine	
ali	poškodbe	ključev	vozila	ali	so	le-ti	ostali	zaklenjeni	v	vozilu.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prihoda	izvajalca	storitve	v	celoti	ter	stroške	za	
opravljeno	storitev	do	ene	ure	dela	na	kraju	asistenčnega	primera.

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	dostave	rezervnih	ključev	vozila	na	dogovorjeni	
naslov,	če	zavarovanec	omogoči	njihov	prevzem	v	24	urah	po	prijavi	
asistenčnega	primera.

(4)	 Po	neuspešni	pomoči	pri	 težavah	s	ključi	vozila	na	kraju	asistenčnega	
primera	nudi	zavarovalnica	samo	še	asistenčno	storitev	vleke	ali	prevoza	
vozila.

(5)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	zamenjave	ključev,	ključavnice,	materiala	
in	škode,	ki	nastane	zaradi	posega	v	vozilo.

6. člen - ODPRAVA  POSLEDIC  TOČENJA  NAPAČNEGA 
GORIVA

(1)	 Zavarovalnica	krije	stroške	vleke	ali	prevoza	vozila	iz	kraja	asistenčnega	
primera	do	najbližjega	pooblaščenega	servisa,	skladno	z	določili	8.	člena	
teh pogojev;

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	praznjenja	in	čiščenja	rezervoarja	za	gorivo,	
cevovodov	in	menjavo	čistilca	za	gorivo.	Stroški	čistilca	za	gorivo	s	tem	
zavarovanjem niso kriti;

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	nastalih	okvar	na	motorju	in	sistemu	za	
oskrbo	z	gorivom.

7. člen - REŠEVANJE  VOZILA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	reševanje	vozila	v	asistenčnem	primeru,	ko	je	
vozilo	potrebno	reševati	iz	prepadov,	jarkov,	blatnih	zemljišč,	vode	ipd.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	reševanja	vozila,	vendar	največ	do	zneska	
1.500	EUR.

8. člen - VLEKA  ALI  PREVOZ  VOZILA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	vleko	ali	prevoz	vozila	v	asistenčnem	primeru,	
ko	vozila	ni	mogoče	popraviti	na	kraju	asistenčnega	primera	ali	pomoč	pri	
težavah	s	ključi	vozila	ni	bila	uspešna.



PG-aas-plus/19-1

(2)	 Zavarovalnica	organizira	vleko	ali	prevoz	vozila	v	asistenčnem	primeru	
tudi,	ko	električno	vozilo	zaradi	pomanjkanja	električne	energije	med	
vožnjo	 (izpraznjena	ali	slabo	napolnjena	pogonska	baterija)	postane	
nevozno.	V	tem	primeru	zavarovalnica	krije	največ	tri	asistenčne	primere	
v	zavarovalnem	obdobju.	Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	polnjenja	in	s	
polnjenjem	baterije	povezanih	stroškov	(npr.	parkiranje).

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	vleke	ali	prevoza	vozila	s	kraja	asistenčnega	
primera do:
1)	 najbližjega	pooblaščenega	servisa	znamke	vozila;
2)	 najbližje	polnilne	postaje;
3)	 zavarovančevega	bivališča,	sedeža	ali	drugega	mesta,	če	tako	določi	

zavarovalnica.
	 Zavarovalnica	ne	organizira	in	ne	krije	stroškov	dodatne	vleke	ali	prevoza	

v	istem	asistenčnem	primeru.	Izjemoma,	pod	pogojem,	da	na	izbranem	
servisu	ni	možno	odpraviti	napake	ali	 izvesti	popravila,	zavarovalnica	
organizira	in	krije	stroške	dodatne	vleke	ali	prevoza	vozila.

(4)	 Zavarovalnica	krije	dejanske	stroške	opravljenih	vlek	ali	prevozov	vozila,	
vendar	skupaj	največ	do	zneska	1.500	EUR.

(5)	 Zavarovalnica	ne	organizira	 in	ne	krije	 stroškov	prevoza	 tovora	v	
zavarovanem	vozilu.

9. člen - DOSTAVA  BENCINSKEGA   
ALI  DIZELSKEGA  GORIVA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	dostavo	goriva	v	asistenčnem	primeru,	ko	
zavarovancu	med	vožnjo	zmanjka	goriva.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	za	dostavo	goriva	v	količini,	ki	bo	zadoščala	za	
nadaljevanje	vožnje	do	najbližje	črpalke	za	gorivo.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	goriva.

10. člen - DOSTAVA  NADOMESTNIH  DELOV  V  TUJINO

(1)	 Zavarovalnica	organizira	dostavo	nadomestnih	delov	v	asistenčnem	
primeru, ki se je dogodil v tujini, kadar je vozilo potrebno popraviti in v kraju 
popravila	ni	nadomestnega	dela.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	dostave	nadomestnih	delov,	za	stroške	nakupa	
pa	denar	založi.	Zavarovanec	se	zaveže	stroške	za	nakup	nadomestnih	
delov	povrniti	zavarovalnici	po	njenem	pozivu	za	plačilo.

(3)	 Zavarovalnica	ni	dolžna	organizirati	dostave	nadomestnih	delov,	če	le-teh	
ni	možno	kupiti	v	Republiki	Sloveniji	ali	če	jih	zaradi	carinskih	ali	drugih	
predpisov	ni	dovoljeno	 izvoziti	 iz	Republike	Slovenije	ali	uvoziti	v	 tujo	
državo,	kjer	se	vozilo	popravlja.

11. člen - CARINJENJE  IN  PREVOZ  NA  ODPAD ALI  
ODSTOP  POŠKODOVANEGA  VOZILA  TUJI  
DRŽAVI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	carinjenje	 in	prevoz	na	odpad	ali	odstop	
poškodovanega	vozila	tuji	državi,	če	je	asistenčni	primer,	ki	ima	za	posledico	
uničenje	vozila,	nastal	v	tujini.	Zavarovalnica	na	podlagi	zavarovančevega	
pooblastila uredi postopek carinjenja in poskrbi za odvoz ostankov vozila 
na	odpad.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	postopka	carinjenja	in	odvoza	na	odpad.
(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	drugih	stroškov	in	dajatev.

II. Skrb za zavarovance

12. člen - PREVOZ  ZAVAROVANCEV

(1)	 Zavarovalnica	organizira	prevoz	zavarovancev	v	asistenčnem	primeru,	ko	
vozila	ni	mogoče	popraviti	na	kraju	asistenčnega	primera	ali	je	vozilo	izginilo.

(2)	 Zavarovalnica	za	zavarovance	organizira	prevoz	do:
1)	 najbližjega	pooblaščenega	servisa;
2)	 bivališča	ali	sedeža;
3)	 namembnega	kraja;
4)	 hotela.

(3)	 Kadar	 je	 opravljen	prevoz	 vozila	 in	 zavarovancev	do	najbližjega	
pooblaščenega	servisa,	kjer	se	ugotovi,	da	vozilo	ne	bo	usposobljeno	za	
vožnjo	še	isti	dan,	zavarovalnica	krije	tudi	stroške	za	prevoz	zavarovancev	
od	servisa	do	bivališča	ali	sedeža,	ali	hotela.

(4)	 Zavarovanci	 lahko	zahtevajo	prevoz	s	kraja	asistenčnega	primera	do	
namembnega	kraja,	če	je	ta	kraj	od	kraja	asistenčnega	primera	bližje,	kot	
je	kraj	njihovega	bivališča	ali	sedeža.

(5)	 Zavarovalnica	organizira	prevoz	zavarovancev	z	enim	od	naslednjih	
prevoznih sredstev:

1)	 vozilom	izvajalca	vleke	zavarovančevega	vozila;
2)	 javnim	prevoznim	sredstvom;
3)	 taksijem.

	 Prevozno	sredstvo	 in	način	prevoza	določi	zavarovalnica,	če	ni	s	temi	
pogoji	drugače	določeno.	Pri	asistenčnem	primeru	v	tujini	bo	vozne	karte	
praviloma	priskrbela	zavarovalnica.	Zavarovalnica	bo	stroške	za	nakup	
voznih	kart	povrnila	po	predložitvi	računov	o	nakupu	voznih	kart.

(6)	 Zavarovalnica	krije	dejanske	stroške	prevoza	zavarovancev	za	eno	od	
destinacij	iz	(2)	odstavka,	vendar	največ	do	zneska	1.000	EUR	za	prevoz	
vseh	zavarovancev.

(7)	 Zavarovalnica	ne	organizira	asistenčne	storitve	prevoza	za	vrnitev	
zavarovancev	v	asistenčnem	primeru,	ko	je	bil	prevoz	že	organiziran	s	
kraja	asistenčnega	primera	do	namembnega	kraja.

(8)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	prevoza	tovora	ali	s	tem	povezane	izgube	
dohodka.

13. člen - NADOMESTNO  VOZILO

(1)	 Zavarovalnica	organizira	najem	nadomestnega	vozila	na	zahtevo	
zavarovanca	v	asistenčnem	primeru,	ko	zavarovanega	motornega	vozila	
ni	mogoče	popraviti	isti	dan	v	roku	dveh	ur	ali	je	izginilo.

(2)	 Zavarovalnica	organizira	najem	osebnega	avtomobila	največ	enake	
kategorije,	kot	 je	zavarovani	osebni	avtomobil,	ob	upoštevanju	lokalnih	
možnosti	oziroma	razpoložljivosti	vozil.

	 Če	je	zavarovano	vozilo	motorno	kamping	vozilo,	zavarovalnica	ne	zagotovi	
nadomestnega motornega kamping vozila, ampak osebni avtomobil, ob 
upoštevanju	razpoložljivih	lokalnih	možnosti.	Enaka	merila	zavarovalnica	
upošteva	tudi	v	primerih,	kadar	je	zavarovano	vozilo	tovorno	vozilo	oziroma	
motorno	kolo.

(3)	 Zavarovalnica	ne	zagotavlja	nadomestnega	vozila	z	vgrajeno	napravo	
oziroma	dodatno	opremo	namenjeno	prevozu	prtljage	ali	tovora	(vlečna	
kljuka,	prtljažnik,	 razni	nosilci,	strešni	kovčki	 in	podobno).	V	okviru	
razpoložljivih	možnosti	pa	lahko	organizira	tudi	tako	opremljeno	vozilo.	

(4)	 Zavarovanec	 je	dolžan	spoštovati	pogoje	najemodajalca	vozila,	ki	so	
določeni	v	najemni	pogodbi	za	nadomestno	vozilo.	Zavarovalnica	za	kršitve	
navedene	pogodbe	ne	prevzema	nobenih	obveznosti.

(5)	 Zavarovalnica	krije	stroške	najema	do	popravila	zavarovanega	vozila,	
vendar	največ	za	čas	8	dni.

(6)	Za	potrebe	tega	člena	se	za	asistenčni	primer	šteje	tudi	nepričakovani	
dogodek, ko je vozilo vozno in predano v popravilo na pogodbeni servis 
zavarovalnice	ali	pooblaščeni	servis	znamke	vozila	za	ličarsko	kleparska	
dela.	Zavarovalnica	organizira	in	krije	stroške	najema	nadomestnega	vozila	
za	čas	popravila	zavarovanega	vozila,	vendar	največ	za	8	dni.

(7)	 Zavarovanje	krije	stroške	dostave	in	prevzema	nadomestnega	vozila.
(8)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov:

1)	 za	gorivo,	cestnine,	parkirnine	ipd.;
2)	 morebitnih	dodatnih	zavarovanj,	 razen	 tistih,	 ki	 so	kot	obvezna	

dogovorjena	v	pogodbi	o	najemu	vozila.
(9)	 Če	zavarovalnica	organizira	asistenčno	storitev	najema	nadomestnega	

vozila,	ne	organizira	in	ne	krije	stroškov	drugih	vrst	prevoza.

14. člen - NAMESTITEV  V  HOTELU

(1) Zavarovalnica	organizira	namestitev	v	hotelu	v	asistenčnem	primeru,	ko	
vozila	ni	mogoče	popraviti	še	isti	dan	ali	je	izginilo,	če	je	kraj	asistenčnega	
primera	od	bivališča	ali	sedeža	zavarovanca	oddaljen	najmanj	150	km	in	ni	
mogoče	ali	primerno	opraviti	prevoza	v	skladu	z	2)	in	3)	točko	(2)	odstavka	
12.	ali	13.	člena	teh	pogojev.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	namestitve	v	hotelu	z	največ	 tremi	 (3)	
zvezdicami,	omejeno	do	 tri	 (3)	nočitve,	če	vozilo	 tudi	drugi	dan	po	
asistenčnem	primeru	ni	popravljeno	ali	najdeno.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	telefoniranja	iz	hotela,	sobne	postrežbe	in	
drugih	hotelskih	storitev.

15. člen - NADOMESTNI  VOZNIK  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	priskrbi	nadomestnega	voznika	v	asistenčnem	primeru,	ki	je	
nastal	v	tujini,	če	nihče	izmed	zavarovancev,	ki	bi	sicer	mogel	in	smel	voziti,	
zaradi	poškodbe,	ki	je	v	vzročni	zvezi	z	nastankom	asistenčnega	primera,	
ni	sposoben	voziti	vozila	tudi	12	ur	po	tem,	ko	je	bilo	vozilo	usposobljeno	
za	vožnjo.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	nadomestnega	voznika	za	prevoz	vozila	 in	
zavarovancev	do	njihovega	bivališča.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	drugih	stroškov	tega	prevoza	(gorivo,	cestnine	ipd.).
(4)	 Nesposobnost	za	vožnjo	morajo	zavarovanci,	ki	bi	sicer	mogli	 in	smeli	

voziti,	dokazati	z	mnenjem	zdravnika.
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16. člen - POMOČ  V  PRIMERU  SMRTI  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	pomoč	v	primeru	smrti	v	tujini	v	asistenčnem	primeru,	
ki	je	nastal	zaradi	prometne	nesreče,	v	kateri	kdo	od	zavarovancev	umre.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prevoza	umrle	osebe	do	kraja	pokopa	v	
Republiki	Sloveniji.

17. člen - OBISK  SVOJCEV  POŠKODOVANEGA 
ZAVAROVANCA  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	omogoči	enkratni	obisk	dveh	svojcev	poškodovanega	
zavarovanca	v	tujini	v	asistenčnem	primeru,	ki	je	nastal	zaradi	prometne	
nesreče,	v	kateri	se	je	kdo	od	zavarovancev	tako	poškodoval,	da	mora	
ostati	v	bolnišnici	v	tujini	več	kot	tri	dni.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	povratne	vozovnice	za	prevoz	z	 javnim	
prevoznim	sredstvom.

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prenočevanja	dveh	svojcev	poškodovanega	
zavarovanca	v	hotelu	z	največ	tremi	(3)	zvezdicami,	omejeno	do	dve	(2)	
nočitvi.

18. člen - SPREMSTVO  MLADOLETNIH  ZAVAROVANCEV

(1)	 Zavarovalnica	priskrbi	spremstvo	mladoletnim	zavarovancem	v	asistenčnem	
primeru,	ki	je	nastal	zaradi	prometne	nesreče,	v	kateri	so	se	vsi	polnoletni	
zavarovanci	tako	poškodovali,	da	so	morali	ostati	v	bolnišnici	ali	so	umrli.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prevoza	z	 javnim	prevoznim	sredstvom	za	
mladoletne	zavarovance	in	spremljevalca	do	kraja	njihovega	bivališča.

19. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica	daje	zavarovancem	informacije	o	načinu	odpravljanja	posledic	
dogodka,	ki	je	vzrok	za	asistenčni	primer.

20. člen - PODROČJE  VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanje	avtomobilske	asistence	PLUS	velja	za	asistenčne	primere,	
ki	se	zgodijo	na	območju	Republike	Slovenije	in	na	geografskem	območju	
Evrope.

21. člen - OMEJITVE  IN  IZKLJUČITVE  ASISTENCE

Zavarovalnica	ne	zagotavlja	storitve	in	ne	krije	stroškov:
1)	 če	asistenčni	center	ni	bil	obveščen	o	dogodku	in	si	je	upravičenec	sam	

organiziral storitev;
2)	 če	 je	storitve	 iz	 tega	zavarovanja	organiziral	 zavarovanec	brez	

dovoljenja	asistenčnega	centra	oziroma	jih	je	opravil	izvajalec,	ki	ga	ni	
določil	asistenčni	center;

3)	 če	zavarovanec	poda	lažne	podatke	o	zavarovanju	in	o	okoliščinah	
asistenčnega	primera;

4)	 če	 je	asistenčni	primer	nastal	na	“off-road”	vožnjah,	organiziranih	
tekmovanjih,	treningih	ali	ocenjevalnih	vožnjah	po	tovarniških	dvoriščih,	
avtodromih	in	drugih	stezah,	določenih	za	ta	namen;

5)	 če	je	asistenčni	primer	nastal	ob	uporabi	vozila	za	poklicne	prevoze	
oseb	(taksi,	 rent-a-car	 in	nadomestna	vozila),	so	krite	 le	storitve	 iz	
1.odstavka	3.	člena	teh	pogojev;

6)	 če	je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	vojn,	invazij	ali	državljanskih	vojn,	
izgredov ali demonstracij ali med mobilizacijo vozila;

7)	 če	 je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	delovanja	 jedrske	energije,	
eksplozivnega	tovora	ali	naravnih	nesreč	(potres,	poplava	ipd.).

8)	 zaradi	ponavljajočih	se	enakih	težav	z	zavarovanim	vozilom	v	kratkem	
času	(npr.	ponovna	okvara	zaradi	slabega	akumulatorja).

22. člen - VRAČILO  ZALOŽENIH  SREDSTEV 

(1)	 Kadar	nastane	asistenčni	primer	iz	4.,	5.,	6.,	7.,	8.,	9.,	10.,	12.,	13.	in	14.	
člena	v	tujini	in	je	krit	z	zavarovanjem	po	teh	pogojih,	zavarovalnica	plača	
izvajalcu	naročeno	storitev	v	celoti.	

(2)	 Zavarovalnica	 zahteva	povračilo	 založenih	denarnih	 sredstev	od	
zavarovanca,	kateremu	je	bila	nudena	in	plačana	asistenčna	storitev	za	tisti	
del	plačanih	stroškov,	ki	ni	krit	s	temi	ali	drugimi	zavarovanji,	sklenjenimi	
pri	Zavarovalnici	Triglav,	oz.	presega	obseg	zavarovalnega	 jamstva.	
Zavarovanec	je	dolžan	finančna	sredstva	vrniti	zavarovalnici	v	skladu	s	
pozivom.

23. člen - PODALJŠANO  KRITJE  (RESPIRO  ROK)

(1)	 Pri	zavarovanju,	sklenjenem	za	eno	ali	več	let,	se	obojestranske	obveznosti	
in	pravice	podaljšajo	za	30	dni	(respiro	rok),	če	zavarovalnici	ni	bila	vsaj	
3	dni	pred	iztekom	zavarovanja	vročena	zavarovančeva	izjava,	da	na	to	
podaljšanje	ne	pristane.

	 Če	pride	v	respiro	roku	do	zavarovalnega	primera,	je	zavarovanec	dolžan	
plačati	premijo	za	celo	zavarovalno	leto.

24. člen - ODSVOJITEV  ZAVAROVANE  STVARI

(1)	 Pri	zamenjavi	uporabnika	oziroma	lastnika	zavarovane	stvari	zavarovanje	
preneha	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	novi	uporabnik	oziroma	lastnik	prevzame	
zavarovano	stvar.

(2)	 Zavarovanec	ima	ob	izročitvi	pisnega	zahtevka	pravico	terjati	povračilo	
premije	za	neuporabljeni	čas	zavarovanja,	če	v	tem	zavarovalnem	letu	ni	
bilo	zavarovalnega	primera.

(3)	 Določbe	tega	člena	se	uporabljajo	tudi	tedaj,	če	je	z	eno	polico	zavarovanih	
več	stvari.

(4)	 Pri	dedovanju	ali	drugem	univerzalnem	nasledstvu	se	zavarovalno	razmerje	
ne	spremeni.

25. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVANCA   
OB  ASISTENČNEM  PRIMERU

(1)	 Zavarovanec	mora	ob	asistenčnem	primeru	poklicati	asistenčni	center	
zavarovalnice.	V	obvestilu	mu	mora	dati	 identifikacijske	podatke	o	
zavarovancu,	vozilu,	sklenjenem	zavarovanju	(številka	police)	 in	številu	
potnikov.	Zavarovanec	mora	za	preveritev	navedenih	podatkov	na	zahtevo	
izvajalca	storitve	le-temu	predložiti	ustrezne	dokumente.

(2)	 Zavarovanec	se	mora	ravnati	po	navodilih	zavarovalnice.	Samo	s	posebnim	
dovoljenjem zavarovalnice lahko zavarovanec najame drugega izvajalca 
storitev.	Zavarovalnica	v	tem	primeru	krije	stroške	storitve	samo	do	višine,	
do	katere	bi	jih	krila	svojemu	pogodbenemu	izvajalcu	storitev.

(3)	 V	izjemnih	primerih	(zahtev	prometne	varnosti,	preprečevanja	večje	škode,	
nezmožnost	prijave	zavarovanca	zaradi	 telesnih	poškodb	v	prometni	
nesreči,	ipd),	ko	asistenčni	center	zaradi	izrednih	okoliščin	ni	bil	obveščen	
o	zavarovalnem	primeru	ob	samem	nastanku,	zavarovalnica	ob	predložitvi	
ustreznih	dokazil	povrne	stroške	opravljenih	asistenčnih	storitev	v	višini,	
do	katere	bi	jih	krila	svojemu	pogodbenemu	izvajalcu	storitev.

(4)	 Zavarovanec	mora	storitve,	ki	jih	zavarovalnica	po	teh	pogojih	ne	plača	ali	
ne	plača	v	celoti,	plačati	izvajalcu	storitve	sam,	če	ni	s	temi	pogoji	drugače	
določeno.

(5)	 Zavarovanec	se	zavezuje	zavarovalnici	povrniti	izplačane	zneske	in	druge	
stroške	za	opravljeno	asistenčno	storitev	z	zakonitimi	zamudnimi	obrestmi	
od	dneva	 izplačila,	če	se	po	nudenju	storitve	ugotovi,	da	 je	dogodek	
izključen	iz	zavarovanja	ali	da	je	zavarovanec	kršil	določila	o	obveznosti	
zavarovanca	ob	asistenčnem	primeru,	ki	 jih	 ima	po	prvem,	drugem	in	
četrtem	odstavku	tega	člena.

26. člen - SKUPNA  DOLOČILA  SPLOŠNIH  POGOJEV

Poleg	teh	splošnih	pogojev	se	uporabljajo	tudi	Skupna	določila	splošnih	pogojev	
z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z 
določili	teh	splošnih	pogojev.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti splošni pogoji z oznako PG-aas-plus/19-1 se uporabljajo od 1. januarja 2019.
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Splošni pogoji za zavarovanje  
avtomobilske asistence - COMFORT

Uvodne določbe
Izrazi v teh pogojih pomenijo:

 ♦ zavarovalec
osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;

 ♦ zavarovanec
osebo,	katere	asistenčni	 interes	 je	zavarovan;	v	 teh	pogojih	se	 izraz
zavarovanec	uporablja	kot	skupni	izraz	za	zavarovanca	in	upravičenca;

 ♦ upravičenec
upravičenec	iz	tega	zavarovanja	je	zavarovanec	ali	vsakokratni	pooblaščeni	
voznik	zavarovanega	motornega	vozila	ter	največ	toliko	sopotnikov,	kolikor
je	v	vozilu	registriranih	potniških	mest	 in	se	v	vozilu	prevažajo	po	volji
zavarovanca	ali	pooblaščenega	voznika,	razen	sopotnikov,	ki	se	prevažajo
v	vozilu	kot	priložnostni	sopotniki	-	štoparji;

 ♦ paket comfort
vključuje	pri	Zavarovalnici	Triglav,	d.d.,	sklenjena	zavarovanja	avtomobilske	
odgovornosti	z	odkupom	1.	škode,	voznika	za	škodo	zaradi	 telesnih
poškodb	(AO-plus),	splošnega	avtomobilskega	kaska	brez	odbitne	franšize
z	odkupom	1.	škode	ter	kombinacije	B	in	K	delnega	avtomobilskega	kaska;

 ♦ polica
listino o sklenjeni zavarovalni pogodbi;

 ♦ premija
znesek,	ki	ga	zavarovalec	plača	zavarovalnici;

 ♦ asistenčni primer
nepričakovan	in	od	upravičenčeve	volje	neodvisen	dogodek,	ko	postane
zavarovano	vozilo	nevozno,	neprimerno	za	varno	vožnjo	ali	 je	bilo
protipravno	odvzeto	 in	upravičenec	pokliče	v	asistenčni	center	zaradi
organizacije	asistenčnih	storitev;

 ♦ asistenčni center
organizacijska	enota,	dosegljiva	na	telefonski	številki	080	2864	iz	Republike
Slovenije	(+386	2222	2864	iz	tujine)	ali	mobilne	aplikacije	Triglav	Asistenca.

1. člen - SKLENITEV  ZAVAROVANJA

Zavarovanje	avtomobilske	asistence	COMFORT	se	 lahko	sklene	 le	 v	
avtomobilskih	paketih	comfort	ali	comfort	plus,	sklenjenih	pri	Zavarovalnici	
Triglav,	d.d.

2. člen - ZAVAROVANA  VOZILA

(1) Zavarovanje	avtomobilske	asistence	COMFORT	se	lahko	sklene	le	za
osebne	avtomobile,	tovorna	vozila	do	3,5	tone	največje	dovoljene	skupne
mase,	motorna	kamping	vozila,	motorna	kolesa	z	močjo	motorja	nad	4	kW
in	bivalne	prikolice.

(2) Zavarovanje	avtomobilske	asistence	COMFORT	za	bivalne	prikolice	velja
le	v	primeru,	ko	je	zavarovana	prikolica	speta	z	vozilom,	ki	jo	vleče,	iz	(1)
odstavka	tega	člena.

(3) V	okviru	asistenčne	storitve	zaradi	okvare	ali	poškodbe	vozila	 iz	 (1)
odstavka	tega	člena,	zavarovalno	kritje	velja	tudi	za	vse	lahke	priklopnike,
če	so	ti	v	času	nastanka	asistenčnega	primera	speti	z	zavarovanim	vozilom,
ki	 lahki	priklopnik	vleče.	Lahki	priklopnik	 je	priklopno	vozilo,	katerega
največja	dovoljena	masa	ne	presega	750	kg	in	je	označen	s	ponovljeno
registrsko	tablico	vlečnega	vozila.

3. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1) Zavarovalnica	s	tem	zavarovanjem	organizira	zavarovancem	asistenčne
storitve	v	asistenčnih	primerih	in	krije	stroške	njihove	izvedbe	v	skladu	s
temi	pogoji.

(2) Stroški	asistenčnega	centra	so	kriti	s	tem	zavarovanjem.

4. člen - VRSTE  ASISTENČNIH  STORITEV

(1) Skrb	za	vozilo,	ki	obsega	organizacijo	storitev	zavarovalnice	in	krije	stroške
za:

1) pomoč	doma	in	na	cesti;
2) pomoč	pri	težavah	s	ključi	vozila;
3) odprava	posledic	točenja	napačnega	goriva
4) reševanje	vozila;
5) vleko	ali	prevoz	vozila;
6) dostavo	goriva;
7) dostavo	nadomestnih	delov	v	tujino;
8) carinjenje	 in	prevoz	na	odpad	ali	odstop	poškodovanega	vozila	tuji

državi.
(2) Skrb	za	zavarovance,	ki	obsega	organizacijo	storitev	zavarovalnice	in	krije

stroške	za:
1) prevoz	zavarovancev;
2) nadomestno	vozilo;
3) založitev	denarnih	sredstev	in	pomoč	pri	organizaciji	popravila	vozila;
4) namestitev	v	hotelu;
5) nadomestnega	voznika	v	tujini;
6) pomoč	v	primeru	smrti	v	tujini;
7) obisk	svojcev	poškodovanega	zavarovanca	v	tujini;
8) spremstvo	mladoletnih	zavarovancev;
9) informacije

I. Skrb za vozilo

5. člen - POMOČ  DOMA  IN  NA  CESTI

(1) Zavarovalnica	organizira	pomoč	doma	in	na	cesti	v	asistenčnem	primeru,
ko	je	vozilo	mogoče	popraviti	na	samem	kraju	asistenčnega	primera.

(2) Zavarovalnica	krije	stroške	prihoda	izvajalca	storitve	v	celoti	ter	stroške	za
opravljeno	storitev	do	ene	ure	dela	na	kraju	asistenčnega	primera.

(3) Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	materiala	in	rezervnih	delov.

6. člen - POMOČ  PRI  TEŽAVAH  S  KLJUČI  VOZILA

(1) Zavarovalnica	organizira	pomoč	pri	težavah	s	ključi	vozila	v	asistenčnem
primeru,	ko	ostane	zavarovančevo	vozilo	nevozno	zaradi	izgube,	tatvine
ali	poškodbe	ključev	vozila,	ali	so	le-ti	ostali	zaklenjeni	v	vozilu.

(2) Zavarovalnica	krije	stroške	prihoda	izvajalca	storitve	v	celoti	ter	stroške	za
opravljeno	storitev	do	ene	ure	dela	na	kraju	asistenčnega	primera.

(3) Zavarovalnica	krije	stroške	dostave	rezervnih	ključev	vozila	na	dogovorjeni
naslov,	če	zavarovanec	omogoči	njihov	prevzem	v	24.	urah	po	prijavi
asistenčnega	primera.

(4) Po	neuspešni	pomoči	pri	 težavah	s	ključi	vozila	na	kraju	asistenčnega
primera	nudi	zavarovalnica	samo	še	asistenčno	storitev	vleke	ali	prevoza
vozila.

(5) Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	zamenjave	ključev,	ključavnice,	materiala
in	škode,	ki	nastane	zaradi	posega	v	vozilo.

7. člen - ODPRAVA  POSLEDIC  TOČENJA
NAPAČNEGA  GORIVA

(1) Zavarovalnica	krije	stroške	vleke	ali	prevoza	vozila	iz	kraja	asistenčnega
primera	do	najbližjega	pooblaščenega	servisa,	skladno	z	določili	9.	člena
teh pogojev;

(2) Zavarovalnica	krije	stroške	praznjenja	in	čiščenja	rezervoarja	za	gorivo,
cevovodov	in	menjavo	čistilca	za	gorivo.	Stroški	čistilca	za	gorivo	s	tem
zavarovanjem niso kriti;

(3) Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	nastalih	okvar	na	motorju	in	sistemu	za
oskrbo	z	gorivom.

8. člen - REŠEVANJE  VOZILA

(1) Zavarovalnica	organizira	reševanje	vozila	v	asistenčnem	primeru,	ko	je
vozilo	potrebno	reševati	iz	prepadov,	jarkov,	blatnih	zemljišč,	vode	ipd.

(2) Zavarovalnica	krije	stroške	reševanja	vozila	v	celoti.
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9. člen - VLEKA  ALI  PREVOZ  VOZILA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	vleko	ali	prevoz	vozila	v	asistenčnem	primeru,	
ko	vozila	ni	mogoče	popraviti	na	kraju	asistenčnega	primera	ali	pomoč	pri	
težavah	s	ključi	vozila	ni	bila	uspešna.

(2)	 Zavarovalnica	organizira	vleko	ali	prevoz	vozila	v	asistenčnem	primeru	
tudi,	ko	električno	vozilo	zaradi	pomanjkanja	električne	energije	med	
vožnjo	 (izpraznjena	ali	slabo	napolnjena	pogonska	baterija)	postane	
nevozno.	V	tem	primeru	zavarovalnica	krije	največ	tri	asistenčne	primere	
v	zavarovalnem	obdobju.	Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	polnjenja	in	s	
polnjenjem	baterije	povezanih	stroškov	(npr.	parkiranje).

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	vleke	ali	prevoza	vozila	s	kraja	asistenčnega	
primera do:
1)	 najbližjega	pooblaščenega	servisa	znamke	vozila;
2)	 najbližje	polnilne	postaje;
3)	 zavarovančevega	bivališča,	sedeža	ali	drugega	mesta,	če	tako	določi	

zavarovalnica.
	 Zavarovalnica	ne	organizira	in	ne	krije	stroškov	dodatne	vleke	ali	prevoza	

v	istem	asistenčnem	primeru.	Izjemoma,	pod	pogojem,	da	na	izbranem	
servisu	ni	možno	odpraviti	napake	ali	 izvesti	popravila,	zavarovalnica	
organizira	in	krije	stroške	dodatne	vleke	ali	prevoza	vozila.

(4)	 Zavarovalnica	krije	dejanske	stroške	opravljenih	vlek	ali	prevozov	vozila	v	
celoti.

(5)	 Zavarovalnica	ne	organizira	 in	ne	krije	 stroškov	prevoza	 tovora	v	
zavarovanem	vozilu.

10. člen - DOSTAVA  BENCINSKEGA  ALI   
DIZELSKEGA  GORIVA

(1)	 Zavarovalnica	organizira	dostavo	goriva	v	asistenčnem	primeru,	ko	
zavarovancu	med	vožnjo	zmanjka	goriva.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	za	dostavo	goriva	v	količini,	ki	bo	zadoščala	za	
nadaljevanje	vožnje	do	najbližje	črpalke	za	gorivo.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	goriva.

11. člen - DOSTAVA  NADOMESTNIH  DELOV  V  TUJINO

(1)	 Zavarovalnica	organizira	dostavo	nadomestnih	delov	v	asistenčnem	
primeru, ki se je dogodil v tujini, kadar je vozilo potrebno popraviti in v kraju 
popravila	ni	nadomestnega	dela.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	dostave	nadomestnih	delov,	za	stroške	nakupa	
pa	denar	založi.	Zavarovanec	se	zaveže	stroške	za	nakup	nadomestnih	
delov	povrniti	zavarovalnici	po	njenem	pozivu	za	plačilo.

(3)	 Zavarovalnica	ni	dolžna	organizirati	dostave	nadomestnih	delov,	če	le-teh	
ni	možno	kupiti	v	Republiki	Sloveniji	ali	če	jih	zaradi	carinskih	ali	drugih	
predpisov	ni	dovoljeno	 izvoziti	 iz	Republike	Slovenije	ali	uvoziti	v	 tujo	
državo,	kjer	se	vozilo	popravlja.

12. člen - CARINJENJE  IN  PREVOZ  NA  ODPAD  ALI  ODSTOP  
POŠKODOVANEGA  VOZILA  TUJI  DRŽAVI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	carinjenje	 in	prevoz	na	odpad	ali	odstop	
poškodovanega	vozila	tuji	državi,	če	je	asistenčni	primer,	ki	ima	za	posledico	
uničenje	vozila,	nastal	v	tujini.	Zavarovalnica	na	podlagi	zavarovančevega	
pooblastila uredi postopek carinjenja in poskrbi za odvoz ostankov vozila 
na	odpad.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	postopka	carinjenja	in	odvoza	na	odpad.
(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	drugih	stroškov	in	dajatev.

II. Skrb za zavarovance

13. člen - PREVOZ  ZAVAROVANCEV

(1)	 Zavarovalnica	organizira	prevoz	zavarovancev	v	asistenčnem	primeru,	
ko	vozila	ni	mogoče	popraviti	na	kraju	asistenčnega	primera	ali	je	vozilo	
izginilo.

(2)	 Zavarovalnica	za	zavarovance	organizira	prevoz	do:
1)	 najbližjega	pooblaščenega	servisa;
2)	 bivališča	ali	sedeža;
3)	 namembnega	kraja;
4)	 hotela.

(3)	 Kadar	 je	 opravljen	prevoz	 vozila	 in	 zavarovancev	do	najbližjega	
pooblaščenega	servisa,	kjer	se	ugotovi,	da	vozilo	ne	bo	usposobljeno	za	
vožnjo	še	isti	dan,	zavarovalnica	krije	tudi	stroške	za	prevoz	zavarovancev	
od	servisa	do	bivališča	ali	sedeža,	ali	hotela.

(4)	 Zavarovanci	 lahko	zahtevajo	prevoz	s	kraja	asistenčnega	primera	do	
namembnega	kraja,	če	je	ta	kraj	od	kraja	asistenčnega	primera	bližje,	kot	
je	kraj	njihovega	bivališča	ali	sedeža.

(5)	 Zavarovalnica	organizira	prevoz	zavarovancev	z	enim	od	naslednjih	
prevoznih sredstev:
1)	 vozilom	izvajalca	vleke	zavarovančevega	vozila;
2)	 javnim	prevoznim	sredstvom;
3)	 taksijem.

	 Prevozno	sredstvo	 in	način	prevoza	določi	zavarovalnica,	če	ni	s	temi	
pogoji	drugače	določeno.	Pri	asistenčnem	primeru	v	tujini	bo	vozne	karte	
praviloma	priskrbela	zavarovalnica.	Zavarovalnica	bo	stroške	za	nakup	
voznih	kart	povrnila	po	predložitvi	računov	o	nakupu	voznih	kart.

(6)	 Zavarovalnica	krije	dejanske	stroške	prevoza	zavarovancev	za	eno	od	
destinacij	iz	(2)	odstavka	v	celoti.

(7)	 Zavarovalnica	ne	organizira	asistenčne	storitve	prevoza	za	vrnitev	
zavarovancev	v	asistenčnem	primeru,	ko	je	bil	prevoz	že	organiziran	s	
kraja	asistenčnega	primera	do	namembnega	kraja.

(8)	 Če	je	po	nastanku	asistenčnega	primera	zavarovalnica	organizirala	prevoz	
vozila na servis in je servis tudi opravil odobrena popravila, pa zavarovalnica 
organizira	in	krije	dejanske	stroške	prevoza	lastnika	oziroma	enega	izmed	
zavarovancev	zaradi	prevzema	vozila.	Na	željo	zavarovanca	pa	lahko	
zavarovalnica organizira dostavo popravljenega vozila s servisa na naslov 
prebivališča	oz.	sedeža	zavarovanca,	v	kolikor	se	je	vozilo	popravljalo	na	
pogodbenem	servisu	zavarovalnice	ali	pooblaščenem	servisu	znamke	
vozila.

(9)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	prevoza	tovora	ali	s	tem	povezane	izgube	
dohodka.

14. člen - NADOMESTNO  VOZILO

(1)	 Zavarovalnica	organizira	najem	nadomestnega	vozila	na	zahtevo	
zavarovanca	v	asistenčnem	primeru,	ko	zavarovanega	motornega	vozila	
ni	mogoče	popraviti	isti	dan	v	roku	dveh	ur	ali	je	izginilo.

(2)	 Zavarovalnica	organizira	najem	osebnega	avtomobila	največ	enake	
kategorije,	kot	 je	zavarovani	osebni	avtomobil,	ob	upoštevanju	lokalnih	
možnosti	oziroma	razpoložljivosti	vozil.

	 Če	je	zavarovano	vozilo	motorno	kamping	vozilo,	zavarovalnica	ne	zagotovi	
nadomestnega motornega kamping vozila, ampak osebni avtomobil ob 
upoštevanju	razpoložljivih	lokalnih	možnosti.	Enaka	merila	zavarovalnica	
upošteva	tudi	v	primerih,	kadar	je	zavarovano	vozilo	tovorno	vozilo	oziroma	
motorno	kolo.

(3)	 Zavarovalnica	ne	zagotavlja	nadomestnega	vozila	z	vgrajeno	napravo	
oziroma	dodatno	opremo	namenjeno	prevozu	prtljage	ali	tovora	(vlečna	
kljuka,	prtljažnik,	 razni	nosilci,	strešni	kovčki	 in	podobno).	V	okviru	
razpoložljivih	možnosti	pa	lahko	organizira	tudi	tako	opremljeno	vozilo.	

(4)	 Zavarovanec	 je	dolžan	spoštovati	pogoje	najemodajalca	vozila,	ki	so	
določeni	v	najemni	pogodbi	za	nadomestno	vozilo.	Zavarovalnica	za	kršitve	
navedene	pogodbe	ne	prevzema	nobenih	obveznosti.

(5)	 Zavarovalnica	krije	stroške	najema,	če	se	vozilo	popravlja	na	pogodbenem	
servisu	Zavarovalnice	Triglav	ali	drugem	pooblaščenem	servisu	znamke	
vozila,	ki	ga	odobri	zavarovalnica,	od	nastanka	oz.	prve	prijave	asistenčnega	
primera	do	dokončnega	popravila	zavarovanega	vozila	oz.	do	izplačila	
zavarovalnine	oz.	njenega	nespornega	dela	v	primeru	popolne	škode,	
vendar	ne	več	kot	45	dni.	

(6)	 Če	pa	se	poškodovano	ali	okvarjeno	vozilo	popravlja	mimo	določil	
predhodnega	odstavka,	zavarovalnica	krije	stroške	najema	do	popravila	
zavarovanega	vozila,	vendar	največ	za	8	dni.

(7)	Za	potrebe	tega	člena	se	za	asistenčni	primer	šteje	tudi	nepričakovani	
dogodek, ko je vozilo vozno in predano v popravilo na pogodbeni servis 
zavarovalnice	ali	pooblaščeni	servis	znamke	vozila	za	ličarsko	kleparska	
dela.	Zavarovalnica	organizira	in	krije	stroške	najema	nadomestnega	vozila	
za	čas	popravila	zavarovanega	vozila,	vendar	največ	za	45	dni.

(8)	 Zavarovanje	krije	stroške	dostave	in	prevzema	nadomestnega	vozila.	
(9)	 Če	zavarovanec	na	nadomestnem	vozilu	povzroči	škodo	in	je	najemodajalec	

upravičen	do	zavarovalnine	po	zavarovanju	avtomobilskega	kaska,	
zavarovalnica	krije	stroške	morebitne	odbitne	franšize,	ki	bi	jo	moral	pokriti	
zavarovanec.

(10)	Zavarovalnica	ne	krije	stroškov:
1)	 za	gorivo,	cestnine,	parkirnine	ipd.;
2)	 morebitnih	dodatnih	zavarovanj,	 razen	 tistih,	 ki	 so	kot	obvezna	

dogovorjena	v	pogodbi	o	najemu	vozila.
(11)	Če	zavarovalnica	organizira	asistenčno	storitev	najema	nadomestnega	

vozila,	ne	organizira	in	ne	krije	stroškov	drugih	vrst	prevoza,	razen	v	primeru	
prevoza	zaradi	prevzema	vozila	po	(8)	odstavku	13.	člena	teh	pogojev.
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15. člen - ZALOŽITEV  DENARNIH  SREDSTEV  IN  POMOČ 
PRI  ORGANIZACIJI  POPRAVILA  VOZILA 

(1)	 V	asistenčnih	primerih	nezmožnosti	uporabe	vozila	zaradi	poškodbe,	
okvare	ali	kadar	 je	bila	zavarovancu	ukradena	gotovina	oz.	dokumenti	
ali	je	prišlo	do	izgube	denarnih	sredstev,	zavarovalnica	zavarovancu	ob	
njegovem	soglasju	 lahko	omogoči	založitev	denarnih	sredstev.	Način	
dostave	finančnih	sredstev	je	odvisen	od	lokalnih	in	časovnih	zmožnosti.	

(2)	 V	primerih,	kadar	 je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	poškodbe	vozila	v	
prometni	nesreči,	zavarovalnica	lahko	nudi	pomoč	pri	organizaciji	popravila	
in	založitev	denarnih	sredstev	v	višini	stroškov	popravila	pod	pogojem,	da	se	
vozilo	popravlja	na	pogodbenem	servisu	Zavarovalnice	Triglav	ali	drugem	
servisu, ki ga odobri zavarovalnica in zavarovanec zavarovalnici posreduje:
1)	 podatke	o	izvajalcu	storitve;	
2)	 fotografije	poškodovanega	vozila	oz.	dokaze	o	obsegu	nastale	škode;		
3)	 predračun	stroškov	popravila	s	specifikacijo	del	in	rokom	trajanja	popravila;
4)	 podatke,	potrebne	za	registracijo	zavarovalnega	primera;
5)	 podpisano	izjavo	Zavarovalnice	Triglav,	na	kateri	s	podpisom	soglaša	

z	višino	in	vračilom	prejetih	finančnih	sredstev	skladno	z	23.	členom	
teh	pogojev.

(3)	 V	primerih,	kadar	 je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	okvare	na	vozilu,	
zavarovalnica	 lahko	nudi	pomoč	pri	organizaciji	popravila	 in	založitev	
denarnih	sredstev	v	višini	stroškov	popravila	pod	pogojem,	da	se	vozilo	
popravlja	na	pogodbenem	servisu	Zavarovalnice	Triglav	ali	drugem	servisu,	
ki ga odobri zavarovalnica in zavarovanec zavarovalnici posreduje: 
1)	 podatke	o	izvajalcu	storitve;	
2)	 predračun	stroškov	popravila	s	specifikacijo	del	in	rokom	trajanja	popravila;
3)	 podpisano	izjavo	Zavarovalnice	Triglav,	na	kateri	s	podpisom	soglaša	

z	višino	in	vračilom	prejetih	finančnih	sredstev	skladno	z	23.	členom	
teh	pogojev.

(4)	 V	primeru	trenutne	nezmožnosti	plačila	zaradi	tatvine,	 izgube	denarnih	
sredstev ali dokumentov zavarovalnica zavarovancu ob njegovem soglasju 
lahko	omogoči	založitev	denarnih	sredstev	do	400	EUR	pod	pogojem,	da	
zavarovanec zavarovalnici posreduje:  
1)	 policijsko	potrdilo	o	prijavi	tatvine	ali	vloma,	odtujitvi	denarnih	sredstev	

ali dokumentov ali njihovi izgubi; 
2)	 podpisano	izjavo	Zavarovalnice	Triglav,	na	kateri	s	podpisom	soglaša	

z	višino	in	vračilom	prejetih	finančnih	sredstev	skladno	z	23.	členom	
teh	pogojev.

(5)	 Zavarovalnica	od	zavarovanca	zahteva	povračilo	založenih	denarnih	
sredstev,	skupaj	s	transakcijskimi	stroški.

(6)	 Zavarovalnica	pa	od	zavarovanca	ne	zahteva	povračila	založenih	denarnih	
sredstev	in	z	njimi	povezanih	transakcijskih	stroškov,	kadar	jih	zavarovalnica	
lahko regresira iz drugih vrst in oblik zavarovanj, ki jih ima zavarovanec 
sklenjene	pri	Zavarovalnici	Triglav,	d.d.

16. člen - NAMESTITEV  V  HOTELU

(1) Zavarovalnica	organizira	namestitev	v	hotelu	v	asistenčnem	primeru,	ko	
vozila	ni	mogoče	popraviti	še	isti	dan	ali	je	izginilo,	če	je	kraj	asistenčnega	
primera	od	bivališča	ali	sedeža	zavarovanca	oddaljen	najmanj	150	km	in	ni	
mogoče	ali	primerno	opraviti	prevoza	v	skladu	z	2)	in	3)	točko	(2)	odstavka	
13.	ali	14.	člena	teh	pogojev.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	namestitve	v	hotelu	z	največ	 tremi	 (3)	
zvezdicami,	omejeno	do	 tri	 (3)	nočitve,	če	vozilo	 tudi	drugi	dan	po	
asistenčnem	primeru	ni	popravljeno	ali	najdeno.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	telefoniranja	iz	hotela,	sobne	postrežbe	in	
drugih	hotelskih	storitev.

17. člen - NADOMESTNI  VOZNIK  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	priskrbi	nadomestnega	voznika	v	asistenčnem	primeru,	ki	je	
nastal	v	tujini,	če	nihče	izmed	zavarovancev,	ki	bi	sicer	mogel	in	smel	voziti,	
zaradi	poškodbe,	ki	je	v	vzročni	zvezi	z	nastankom	asistenčnega	primera,	
ni	sposoben	voziti	vozila	tudi	12	ur	po	tem,	ko	je	bilo	vozilo	usposobljeno	
za	vožnjo.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	nadomestnega	voznika	za	prevoz	vozila	 in	
zavarovancev	do	njihovega	bivališča.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	drugih	stroškov	tega	prevoza	(gorivo,	cestnine	ipd.).
(4)	 Nesposobnost	za	vožnjo	morajo	zavarovanci,	ki	bi	sicer	mogli	 in	smeli	

voziti,	dokazati	z	mnenjem	zdravnika.

18. člen - POMOČ  V  PRIMERU  SMRTI  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	organizira	pomoč	v	primeru	smrti	v	tujini	v	asistenčnem	
primeru,	ki	je	nastal	zaradi	prometne	nesreče,	v	kateri	kdo	od	zavarovancev	
umre.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prevoza	umrle	osebe	do	kraja	pokopa	v	
Republiki	Sloveniji.

19. člen - OBISK  SVOJCEV  POŠKODOVANEGA 
ZAVAROVANCA  V  TUJINI

(1)	 Zavarovalnica	omogoči	enkraten	obisk	dveh	svojcev	poškodovanega	
zavarovanca	v	tujini	v	asistenčnem	primeru,	ki	je	nastal	zaradi	prometne	
nesreče,	v	kateri	se	je	kdo	od	zavarovancev	tako	poškodoval,	da	mora	
ostati	v	bolnišnici	v	tujini	več	kot	tri	dni.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	povratne	vozovnice	za	prevoz	z	 javnim	
prevoznim	sredstvom.

(3)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prenočevanja	dveh	svojcev	poškodovanega	
zavarovanca	v	hotelu	z	največ	tremi	(3)	zvezdicami,	omejeno	do	dve	(2)	
nočitvi.

20. člen - SPREMSTVO  MLADOLETNIH  ZAVAROVANCEV

(1)	 Zavarovalnica	priskrbi	spremstvo	mladoletnim	zavarovancem	v	asistenčnem	
primeru,	ki	je	nastal	zaradi	prometne	nesreče,	v	kateri	so	se	vsi	polnoletni	
zavarovanci	tako	poškodovali,	da	so	morali	ostati	v	bolnišnici	ali	so	umrli.

(2)	 Zavarovalnica	krije	stroške	prevoza	z	 javnim	prevoznim	sredstvom	za	
mladoletne	zavarovance	in	spremljevalca	do	kraja	njihovega	bivališča.

21. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica	daje	zavarovancem	informacije	o	načinu	odpravljanja	posledic	
dogodka,	ki	je	vzrok	za	asistenčni	primer.

22. člen - PODROČJE  VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanje	avtomobilske	asistence	COMFORT	velja	za	asistenčne	
primere,	ki	se	zgodijo	na	območju	Republike	Slovenije	in	na	geografskem	
območju	Evrope.

23. člen - OMEJITVE  IN  IZKLJUČITVE  ASISTENCE

Zavarovalnica	ne	zagotavlja	storitve	in	ne	krije	stroškov:
1)	 če	asistenčni	center	ni	bil	obveščen	o	dogodku	in	si	je	upravičenec	sam	

organiziral storitev;
2)	 če	 je	storitve	 iz	 tega	zavarovanja	organiziral	 zavarovanec	brez	

dovoljenja	asistenčnega	centra	oziroma	jih	je	opravil	izvajalec,	ki	ga	ni	
določil	asistenčni	center;

3)	 če	zavarovanec	poda	lažne	podatke	o	zavarovanju	in	o	okoliščinah	
asistenčnega	primera;

4)	 če	 je	asistenčni	primer	nastal	na	“off-road”	vožnjah,	organiziranih	
tekmovanjih,	treningih	ali	ocenjevalnih	vožnjah	po	tovarniških	dvoriščih,	
avtodromih	in	drugih	stezah,	določenih	za	ta	namen;

5)	 če	je	asistenčni	primer	nastal	ob	uporabi	vozila	za	poklicne	prevoze	
oseb	(taksi,	 rent-a-car	 in	nadomestna	vozila),	so	krite	 le	storitve	 iz	 
1.	odstavka	4.	člena	teh	pogojev;

6)	 če	je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	vojn,	invazij	ali	državljanskih	vojn,	
izgredov ali demonstracij ali med mobilizacijo vozila;

7)	 če	 je	asistenčni	primer	nastal	zaradi	delovanja	 jedrske	energije,	
eksplozivnega	tovora	ali	naravnih	nesreč	(potres,	poplava	ipd.);

8)	 ki	nastanejo	zaradi	prekoračitve	najkrajšega	potrebnega	roka	za	
popravilo	vozila.

9)	 zaradi	ponavljajočih	se	enakih	težav	z	zavarovanim	vozilom	v	kratkem	
času	(npr.	ponovna	okvara	zaradi	slabega	akumulatorja).

24. člen - VRAČILO  ZALOŽENIH  SREDSTEV

(1)	 Zavarovalnica	zahteva	povračilo	založenih	denarnih	sredstev	od	zavarovanca,	
kateremu	je	bila	nudena	in	plačana	asistenčna	storitev,	za	tisti	del	plačanih	
stroškov,	ki	ni	krit	s	temi	ali	drugimi	zavarovanji,	sklenjenimi	pri	Zavarovalnici	
Triglav	oz.	presega	obseg	zavarovalnega	jamstva.	Zavarovanec	je	dolžan	
finančna	sredstva	vrniti	zavarovalnici	v	skladu	s	pozivom.
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25. člen - PODALJŠANO  KRITJE  (RESPIRO  ROK)

(1) Pri	zavarovanju,	sklenjenem	za	eno	ali	več	let,	se	obojestranske	obveznosti
in	pravice	podaljšajo	za	30	dni	(respiro	rok),	če	zavarovalnici	ni	bila	vsaj
3	dni	pred	iztekom	zavarovanja	vročena	zavarovančeva	izjava,	da	na	to
podaljšanje	ne	pristane.
Če	pride	v	respiro	roku	do	zavarovalnega	primera,	je	zavarovanec	dolžan
plačati	premijo	za	celo	zavarovalno	leto.

26. člen - ODSVOJITEV  ZAVAROVANE  STVARI

(1) Pri	zamenjavi	uporabnika	oziroma	lastnika	zavarovane	stvari	zavarovanje
preneha	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	novi	uporabnik	oziroma	lastnik	prevzame
zavarovano	stvar.

(2) Zavarovanec	ima	ob	izročitvi	pisnega	zahtevka	pravico	terjati	povračilo
premije	za	neuporabljeni	čas	zavarovanja,	če	v	tem	zavarovalnem	letu	ni
bilo	zavarovalnega	primera.

(3) Določbe	tega	člena	se	uporabljajo	tudi	tedaj,	če	je	z	eno	polico	zavarovanih
več	stvari.

(4) Pri	dedovanju	ali	drugem	univerzalnem	nasledstvu	se	zavarovalno	razmerje
ne	spremeni.

27. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVANCA
OB  ASISTENČNEM  PRIMERU

(1) Zavarovanec	mora	ob	asistenčnem	primeru	poklicati	asistenčni	center
zavarovalnice.	V	obvestilu	mu	mora	dati	 identifikacijske	podatke	o
zavarovancu,	vozilu,	sklenjenem	zavarovanju	(številka	police)	 in	številu
potnikov.	Zavarovanec	mora	za	preveritev	navedenih	podatkov	na	zahtevo
izvajalca	storitve	le-temu	predložiti	ustrezne	dokumente.

(2) Zavarovanec	se	mora	ravnati	po	navodilih	zavarovalnice.	Samo	s	posebnim
dovoljenjem zavarovalnice lahko zavarovanec najame drugega izvajalca
storitev.	Zavarovalnica	v	tem	primeru	krije	stroške	storitve	samo	do	višine,
do	katere	bi	jih	krila	svojemu	pogodbenemu	izvajalcu	storitev.

(3) Škodo	na	vozilu	mora	zavarovanec	odpraviti	v	najkrajšem	roku,	ki	 je	v
konkretnem	primeru	potreben	za	popravilo	razen,	če	je	daljši	rok	odobrila
Zavarovalnica	Triglav	ali	je	ugotovljena	popolna	škoda.

(4) V	izjemnih	primerih	(zahtev	prometne	varnosti,	preprečevanja	večje	škode,
nezmožnost	prijave	zavarovanca	zaradi	 telesnih	poškodb	v	prometni
nesreči,	ipd),	ko	asistenčni	center	zaradi	izrednih	okoliščin	ni	bil	obveščen
o	zavarovalnem	primeru	ob	samem	nastanku,	zavarovalnica	ob	predložitvi
ustreznih	dokazil	povrne	stroške	opravljenih	asistenčnih	storitev	v	višini,
do	katere	bi	jih	krila	svojemu	pogodbenemu	izvajalcu	storitev.

(5) Zavarovanec	mora	storitve,	ki	jih	zavarovalnica	po	teh	pogojih	ne	plača	ali
ne	plača	v	celoti,	plačati	izvajalcu	storitve	sam,	če	ni	s	temi	pogoji	drugače
določeno.

(6) Zavarovanec	se	zavezuje	zavarovalnici	povrniti	izplačane	zneske	in	druge
stroške	za	opravljeno	asistenčno	storitev	z	zakonitimi	zamudnimi	obrestmi
od	dneva	 izplačila,	če	se	po	nudenju	storitve	ugotovi,	da	 je	dogodek
izključen	iz	zavarovanja	ali	da	je	zavarovanec	kršil	določila	o	obveznosti
zavarovanca	ob	asistenčnem	primeru,	ki	jih	ima	po	prvem,	drugem,	tretjem
in	petem	odstavku	tega	člena.

28. člen - SKUPNA  DOLOČILA  SPLOŠNIH  POGOJEV

Poleg	teh	splošnih	pogojev	se	uporabljajo	tudi	Skupna	določila	splošnih	pogojev	
z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z 
določili	teh	splošnih	pogojev.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti splošni pogoji z oznako PG-aas-comf/19-1 se uporabljajo od 1. januarja 2019.
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Splošni pogoji za zavarovanje 
pravne zaščite zaradi uporabe vozila

1. člen - UVODNE DOLOČBE

Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo vozila 
in izrazi v njih pomenijo:

 ♦ zavarovalec
 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico in se zaveže plačati 

premijo;
 ♦ zavarovanec

 osebo, katere premoženjski interes je zavarovan, pri čemer sta sklenitelj 
in zavarovanec ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;

 ♦ sozavarovana oseba
 osebo, na katero poleg sklenitelja zavarovanja in zavarovanca učinkuje 

zavarovalna pogodba;
 ♦ zavarovalni primer

 dogodek, ki utegne imeti za posledico uveljavljanje zahtevkov upravičencev 
za  povračilo škode;

 ♦ zavarovalna vsota
 znesek, do katerega zavarovalnica jamči za posamezen zavarovalni primer;

 ♦ zavarovalnina 
 znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi;

 ♦ polica
 listino o zavarovalni pogodbi.

2. člen - ZAVAROVALNO  KRITJE

(1) To zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji:
1) stroške obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih postopkih zaradi 

prometne nesreče, ki je nastala z uporabo zavarovanega vozila; niso 
pa krite denarne kazni, izrečene v teh postopkih;

2) stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava 
za škodo v zvezi s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega vozila, ki 
je nastala zaradi telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovane 
osebe ter zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve zavarovančeve 
stvari, kakor tudi za stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb 
za povračilo škode, ki izvirajo  iz uporabe zavarovanega vozila.

3. člen - ZAVAROVANE  OSEBE

Poleg zavarovalca imajo zavarovalno zaščito tudi lastnik vozila, upravičeni 
voznik zavarovanega vozila in upravičeni potnik v zavarovanem vozilu (soza-
varovane osebe).

4. člen - ZAVAROVANO  VOZILO

(1) S tem zavarovanjem se zavaruje pravna zaščita zaradi uporabe motornih 
in priklopnih vozil, ki so določena s premijskim cenikom za zavarovanje 
pravne zaščite zaradi uporabe vozila.

(2) Zavarovalno kritje motornega vozila se razteza tudi na zavarovanje priklopnega 
vozila, dokler je priklopno vozilo speto z motornim vozilom in potem, ko 
ločeno od motornega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim.

(3) Kadar pa priklopno vozilo ni speto z motornim vozilom, niti ko ločeno od 
motornega vozila ne učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim, učinkuje 
zavarovalno kritje samo, če je za priklopno vozilo posebej sklenjeno 
zavarovanje pravne zaščite. 

5. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA  

(1) Ne glede na število zavarovancev, upravičenih iz enega zavarovalnega 
primera, je zgornja meja obveznosti zavarovalnice zavarovalna vsota, ki 
je navedena v polici.

(2) Če ima iz enega zavarovalnega primera pravico do zavarovalne zaščite več za-
varovancev, zavarovalna vsota pa ne zadošča za kritje stroškov njihove pravne 
zaščite, se pravice zavarovancev do zavarovalnice sorazmerno zmanjšajo.

(3) Zavarovalna vsota, navedena v polici, velja ves čas trajanja zavarovanja, 
ne glede na število zavarovalnih primerov.

6. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

Za zavarovalni primer se šteje prometna nesreča, zaradi katere je lahko proti 
zavarovancu uveden kazenski ali upravno-kazenski postopek ali v kateri 
zavarovanec utrpi škodo, za katero je odgovorna oseba, ki ni zavarovana s tem 
zavarovanjem ali zaradi katere proti zavarovancu uveljavljajo povračilo škode.

7. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovanje ne krije stroškov pravne zaščite:
1) pri uveljavljanju medsebojnih zahtevkov sozavarovanih oseb in proti 

zavarovancu oziroma zavarovalcu, kakor tudi ne proti zavarovalnici, ki 
krije odgovornost navedenih oseb;

2) pri uveljavljanju zahtevkov iz zavarovalnih pogodb oseb, zavarovanih 
s to pogodbo;

3) pri uveljavljanju zahtevkov zaradi poškodovanja tovora, ki se proti plačilu 
prevaža z zavarovanim vozilom;

4) zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer mora 
zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek;

5) zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega 
materiala.

(2) Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dogovorjena premija, ni 
zavarovalnega kritja za stroške pravne zaščite:
1) ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času sodelovanja na 

dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih;
2) ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času, ko je zavarovano 

vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času.

8. člen - IZGUBA  ZAVAROVALNIH  PRAVIC

(1) Zavarovanec in upravičeni voznik vozila izgubita svoje pravice iz zavarovanja:
1) če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to določeno v 

zavarovalni pogodbi; 
2) če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih 

kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil 
kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje 
ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;

3) če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, 
oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep 
prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni 
ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju 
Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja 
ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;

4) če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

 Šteje se, da je voznik pod vplivom alkohola v naslednjih primerih:
a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač več kot 10,855 milimalov 

alkohola v litru krvi oziroma če ima v krvi več kot 0,5 promila alkohola, 
ali če se ne glede na količino alkohola v krvi ugotovi, da kaže znake 
alkoholiziranosti;

b) če je alkotest pozitiven, voznik pa ne poskrbi, da bi bila s krvno 
analizo natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, 
razen če odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);

c) če se po prometni nesreči izmakne preiskavi svoje alkoholizranosti 
oziroma jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da onemogoči 
ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje 
alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nesreče.

 Šteje se, da je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi:

d) če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v 
vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi 
uživanja mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi 
ali če po prometni nesreči uživa mamila, psihoaktivna zdravila ali 
druge psihoaktivne snovi ter tako onemogoči ugotavljanje prisotnosti 
navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne nesreče; 
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e) če se po prometni nesreči izmakne preiskavi ali jo odkloni oziroma 
odkloni možnost ugotavljanja prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil 
ali drugih psihoaktivnih snovi  v njegovem organizmu.

5) če je voznik škodo povzročil namenoma;
6) če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno.
  Šteje se, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno, če ni imelo veljavnega 

tehničnega pregleda;
7) če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje 

osebne podatke in podatke o zavarovanju.
(2) Zavarovanec in upravičeni voznik vozila ne izgubita svojih pravic po 

prejšnjih določbah tega člena, če zavarovanec oziroma upravičeni voznik 
vozila dokaže:
a) da ni kriv za obstajanje okoliščin iz 2), 6) in 7) točke (1) odstavka tega 

člena,
b) da nastanek škode ni v vzročni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo ali 

uživanjem mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(3) Svojih pravic iz zavarovanja ne izgubi lastnik vozila in upravičeni potnik v 

zavarovanem vozilu, če niso vedeli in niso mogli vedeti za okoliščine, zaradi 
katerih zavarovanec oziroma upravičeni voznik zavarovanega vozila izgubi 
zavarovalne pravice po 1), 2), 3), 4), in 6) točki (1) odstavka tega člena.

9. člen - ZAVAROVANČEVE  OBVEZNOSTI

(1) Zavarovanec je dolžan:
1) zavarovalnico takoj, popolnoma in po pravici obvestiti o zavarovalnem 

primeru, o ukrepih državnih organov proti zavarovancu ter ji izročiti vso 
dokumentacijo, ki jo ima;

2) sporočiti zavarovalnici ime odvetnika takoj, ko ga je izbral;
3) da vse račune za obrambo ali uveljavljanje zahtevkov pred plačilom 

predloži zavarovalnici v kontrolo, razen če o njih odloči sodišče ali 
upravni organ;

4) storiti vse, da se stroški po nepotrebnem ne zvišujejo, posebno ne z 
nepotrebnim podaljševanjem sodnih in upravnih postopkov in zahtevati 
povračilo stroškov najprej od osebe, ki jih je kakorkoli dolžna povrniti;

5) pred sodnim uveljavljanjem ali obrambo zahtevkov, posebej še 
pred izpodbijanjem sodne odločbe ali sklenitvijo poravnave vprašati 
zavarovalnico za mnenje o možnostih za uspeh. Če zavarovanec ne 
spoštuje mnenja zavarovalnice in se po končanem postopku ugotovi, 
da je bilo mnenje zavarovalnice pravilno, sme zavarovalnica odkloniti 
izplačilo zavarovalnine oziroma njeno izplačilo zmanjšati glede na 
pravilnost mnenja in izid samega postopka. 

(2) Če zavarovanec krši katero od obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora 
zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo ima ta zaradi zavarovančeve 
kršitve.

10. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

(1) Zavarovalnica krije vse potrebne stroške, ki nastanejo z uveljavljanjem 
zavarovančevih pravnih interesov od trenutka nastale škode.

(2) Za potrebne stroške se štejejo stroški, ki nastanejo pri uveljavljanju tistih 
zavarovančevih pravnih interesov, pri katerih obstaja precejšnja verjetnost 
za uspeh. Preverjanje take verjetnosti ni potrebno pri stroških obrambe v 
kazenskem postopku.

(3) Zavarovalno kritje obsega izvensodno varovanje pravnih interesov, kar 
lahko opravlja zavarovalnica sama ali pooblaščeni odvetnik ter zastopanje 
pred sodišči in upravnimi organi na vseh stopnjah.

(4) Zavarovalnica krije:
1) stroške odvetnika po odvetniški tarifi, veljavni v kraju, kjer ima odvetnik 

ali njegov substitut svoj sedež;
2) stroške sodnega oziroma upravnega postopka, ki jih mora plačati 

zavarovanec, in sicer: sodne oziroma upravne takse ter stroške 
izvedencev, prevajalcev in prič. Niso pa kriti stroški izvršbe v kazenskem 
in upravno-kazenskem postopku;

3) v pravdnem postopku za plačilo odškodnine tudi stroške nasprotne 
stranke, če jih mora plačati zavarovanec. Pod istimi pogoji krije 
zavarovalnica tudi stroške nasprotnega udeleženca v kazenskem 
oziroma v upravno-kazenskem postopku, če ta nastopa kot subsidiarni 
tožilec oziroma kot predlagatelj zahteve.

(5) Kadar se pravdni postopek konča s poravnavo, je zavarovalnica dolžna 
plačati le tiste stroške, ki ustrezajo razmerju med dobljenim in izgubljenim 
delom odškodnine, razen če je poravnavo odobrila zavarovalnica.

(6) V izvršilnem postopku na podlagi izvršljive sodne odločbe ali poravnave 
krije zavarovalnica pri izterjavi zavarovančevih odškodninskih zahtevkov 
stroške za največ tri izvršilne poskuse; ne krije pa stroškov, ki bi jih moral 
zavarovanec kakorkoli plačati nasprotnemu udeležencu.

(7) Kadar mora zavarovanec v tujini plačati kavcijo, da bi se začasno izognil 
kazenskemu pregonu, jo namesto njega založi zavarovalnica. Zavarovanec 
jo mora zavarovalnici vrniti v šestih mesecih od dneva njenega plačila v 
evrski protivrednosti plačane tuje valute po srednjem tečaju Banke Slovenije 
kot referenčnem tečaju ECB.

(8) Z zahtevki iz tega zavarovanja razpolaga samo zavarovanec in sozavarovane 
osebe, druge osebe pa proti zavarovalnici nimajo direktnih zahtevkov. 

(9) Zavarovalnica mora najkasneje v 14 dneh po vložitvi zahtevka in prejemu 
potrebne dokumentacije za presojo o upravičenosti zahtevka zavarovanca 
pisno obvestiti, da je zavarovalno kritje podano ali pa zahtevek z 
utemeljitvijo zavrniti.

11. člen - OBMOČJE  VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari na območju Evrope, če z 
zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno.

12. člen - IZBIRA  ODVETNIKA

(1) Za zastopanje pred sodišči ali prekrškovnimi organi zavarovanec sam 
izbere odvetnika. Zavarovalnica zavarovanca opozori na njegovo pravico 
svobodne izbire odvetnika takoj, ko le-ta zahteva zavarovalno varstvo v 
sodnem postopku.

(2) Odvetnika izbere zavarovalnica, če ga ob vložitvi zahteve za zavarovalno 
kritje ni izbral zavarovanec sam, njegova pooblastitev pa je zaradi varovanja 
pravnih interesov nujna.

(3) Odvetnik je za izvajanje nalog neposredno odgovoren zavarovancu. V teh 
primerih jamstva zavarovalnice ni.

13. člen - PRESOJA  VERJETNOSTI  ZA  USPEH

(1) Če zavarovalnica zavarovancu odkloni zavarovalno zaščito, ker meni, da 
ni precejšnje verjetnosti za uspeh, zavarovanec pa pri svojem zahtevku 
vztraja, se spor med njima reši v izvedeniškem postopku z odvetniki.

(2) Zavarovanec mora v 15 dneh po prejemu odklonitve zavarovalnice 
pisno predlagati uvedbo izvedeniškega postopka in istočasno imenovati 
odvetnika. Če zavarovanec odvetnika ne imenuje v navedenem roku, se 
šteje, da predlog za izvedeniški postopek ni bil podan.

(3) Po prejemu zavarovančevega predloga za izvedbo izvedeniškega postopka 
mora zavarovalnica v 8 dneh imenovati svojega odvetnika.

(4) Oba odvetnika v 8 dneh imenujeta tretjega odvetnika in skupaj sestavljajo 
izvedeniško komisijo. Komisija mora o spornem vprašanju odločiti v 15 
dneh. Komisija odloča z večino glasov. Odločitev komisije je za zavarovanca 
in zavarovalnico obvezna.

(5) Izvedeniška komisija sprejme odločitev v pisni obliki. V njej odloči tudi 
o stroških izvedeniškega postopka, ki jih stranki nosita v sorazmerju z 
uspehom v tem postopku.

14. člen - PREHOD  ZAHTEVKOV  NA  ZAVAROVALNICO

(1) Zavarovančevi zahtevki za plačilo stroškov, ki mu jih je v skladu s temi pogoji 
plačala zavarovalnica, preidejo na njo (subrogacija). Če je zavarovanec 
dobil povrnjene stroške, ki mu jih je plačala tudi zavarovalnica, od druge 
osebe na podlagi drugega pravnega temelja, mora o tem takoj obvestiti 
zavarovalnico in ji vrniti od nje plačani znesek v 30-ih dneh od dneva, ko je 
prejel drugo plačilo. Od tega dne je dolžan plačati zavarovalnici tudi zakonite 
zamudne obresti, če je zavarovalnica plačala v domači valuti. Če pa je 
plačala stroške v tuji valuti, pa jih je dolžan povrniti v evrski protivrednosti 
plačane tuje valute po srednjem tečaju Banke Slovenije kot referenčnem 
tečaju ECB, na dan vračila.

15. člen - SKUPNA  DOLOČILA  SPLOŠNIH  POGOJEV

Poleg teh splošnih pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev 
z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z 
določili teh splošnih pogojev. 

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.  
Ti pogoji z oznako PG-prz/19-1 se uporabljajo od 1. januarja 2019. 
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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-nvd-NMV/12-10 se uporabljajo od 1. oktobra 2012.

1. člen - SPLOŠNA  DOLOČILA

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: splošni pogoji) in 
ti dopolnilni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju voznikov, 
potnikov in delavcev pri vožnji in upravljanju z motornimi vozili, plovili, žičnicami, 
vzpenjačami in drugimi prevoznimi sredstvi.

2. člen - ZAVAROVANE  OSEBE

Osebe, navedene v členu 1 teh dopolnilnih pogojev, se zavarujejo ne glede na 
zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost, kakor tudi brez 
plačila povečane premije v smislu člena 8 odst. (1) točka 6 splošnih pogojev, razen 
oseb, ki so po členu 4 odst. (3) splošnih pogojev v vsakem primeru izključene 
iz zavarovanja.

3. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) V zavarovanje so vključene nezgode, ki se pripetijo osebam pri vožnji, 
upravljanju, opravilih in delu z motornimi vozili, plovili, žičnicami, vzpenjačami 
in drugimi prevoznimi sredstvi in sicer:
1) če je zavarovanje sklenjeno za voznika: 

- pri vožnji, plovbi, upravljanju in opravilih z vozilom, plovilom, žičnico in 
vzpenjačo, ki so v neposredni zvezi s prometom;

- pri nakladanju in razkladanju blaga z motornega vozila, prikolice, 
plovila, žičnice in vzpenjače;

- pri delu na priključnem stroju, ki mu motorno vozilo, vezano na 
zavarovanje po teh dopolnilnih pogojih, daje pogonsko silo.

2) če je zavarovanje sklenjeno za potnike:
- med vožnjo oziroma plovbo ter opravilih z vozilom, plovilom, žičnico 

in vzpenjačo, ki so v neposredni zvezi s prometom;
- pri nakladanju in razkladanju blaga z motornega vozila, prikolice, 

plovila, žičnice in vzpenjače;
- pri delu na priključnem stroju, ki mu motorno vozilo, vezano na 

zavarovanje po teh dopolnilnih pogojih, daje pogonsko silo.

Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in 
delavcev pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili, plovili, 
žičnicami, vzpenjačami in drugimi prevoznimi sredstvi

(2) V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo:
1) zaradi vzrokov, navedenih v čl. 9 splošnih  pogojev;
2) pri avtomobilskih, motociklističnih hitrostnih dirkah, motokrosu, rallyju, 

kartingu ter ostalih hitrostnih preizkušnjah, kakor tudi pri treningu za 
njih;

3) pri upravljanju in vožnji brez vednosti oziroma odobritve lastnika vozila, 
plovila, žičnice ali vzpenjače (nedovoljena uporaba).

4. člen - NAČIN  SKLENITVE  ZAVAROVANJA

V zavarovanje so vključene nezgode, ki se pripetijo – v kolikor ni drugače 
dogovorjeno vsakokratnemu vozniku, potniku z motornim vozilom, plovilom, 
žičnico, vzpenjačo ali drugim prevoznim sredstvom, ki je točno določeno in 
opisano v polici. Zavarovane so vse osebe in nevarnosti po členu 3. teh Dopolnilnih 
pogojev, ki so navedene v polici  (vsakokratni voznik, vsakokratni potnik). 

5. člen - OMEJITEV  OBSEGA  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

(1) Če zaradi nezgode umre zavarovanec, ki je mlajši od 14 let, izplača 
zavarovalnica za pogrebne stroške zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je  
navedena na polici.

(2) Če bi ob nezgodi - ne računajoč voznika motornega vozila - bilo število 
z zavarovanjem zajetih oseb večje od števila, navedenega v polici, se 
zavarovalne vsote zmanjšajo v razmerju med številom, navedenim v polici 
in številom oseb, ki so ob nezgodi zajete v zavarovanje.

(3) Pri odsvojitvi vozila preneha zavarovanje ob 24.00 tistega dne, ko je bilo 
vozilo izročeno novemu lastniku. Hkrati preneha tudi jamstvo zavarovalnice. 
Zavarovanec je upravičen do neizkoriščenega dela premije, če v tem 
zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera.

6. člen - ZAKLJUČNA  DOLOČILA

Dopolnilni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina razlikuje 
od splošnih pogojev, veljajo dopolnilni pogoji.
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Splošni pogoji  
za nezgodno zavarovanje oseb

1. člen - SPLOŠNE  DOLOČBE

(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu: 
splošni pogoji) so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju oseb, 
sklenjene med zavarovalcem in Zavarovalnico Triglav, d.d. (v nadaljnjem 
besedilu: zavarovalnica).

(2) S temi splošnimi pogoji se urejajo odnosi med zavarovalnico in zavarovalcem 
za sledeče zavarovane nevarnosti, ki so posledica nezgode:
- smrt,
- invalidnost - trajna izguba splošne delovne sposobnosti (popolna ali delna),
- invalidnost z izplačilom mesečne nezgodne rente,
- zlom, izpah in opekline,
- prehodna nesposobnost za redno delo,
- nastanek stroškov zdravljenja,
- nastanitev in zdravljenje v bolnišnici.
 Ostali primeri se urejajo s posebnimi in dopolnilnimi pogoji ali s posebnimi 
določili na zavarovalni polici.

(3) Izrazi, navedeni v splošnih pogojih, pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 fizična ali pravna oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico;
 ♦ zavarovanec

 oseba, od katere smrti, invalidnosti ali zdravljenja zaradi telesne poškodbe 
je odvisno izplačilo zavarovalnine;

 ♦ ponudnik
 oseba, ki želi skleniti zavarovanje in v ta namen predloži pisno ponudbo 

zavarovalnici;
 ♦ ponudba

 obrazec zavarovalnice, ki vsebuje bistvene elemente zavarovalne pogodbe;
 ♦ upravičenec

 oseba, ki ji zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni 
del ali nadomestilo;

 ♦ polica
 listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
 ♦ zavarovalna vsota

 največji znesek, do katerega zavarovalnica jamči;
 ♦ premija

 znesek, ki ga mora zavarovalec plačati po zavarovalni pogodbi;
 ♦ zavarovalnina

 znesek, ki ga izplača zavarovalnica in predstavlja obveznost zavarovalnice 
za posamezen zavarovalni primer;

 ♦ zlom
 prelom kosti, kot tudi poka ali odlom kosti (fisura in abrupcija);
 ♦ izpah

 popolni izpah kosti v sklepu.

2. člen -  SKLENITEV  ZAVAROVALNE  POGODBE

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena s podpisom police ali potrdila o kritju. 
Lahko se sklene tudi na podlagi pisne ponudbe. Pri tem ima zavarovalnica 
pravico v roku 8 dni po prejemu ponudbe postaviti posebne pogoje za 
sprejem ponudbe.

(2) Zavarovalec ima pravico, in sicer le v primeru, ko gre za pogodbo na 
daljavo, sklenjeno za več kot 30 dni, da v roku 14 dni od dneva sklenitve 
zavarovanja odstopi od zavarovalne pogodbe. Odstop mora biti pisen in 
vložen na zavarovalnico do izteka roka, pri čemer se šteje, da je vložen 
v roku, če je do izteka roka priporočeno oddan na pošti. Zavarovalnica 
je v tem primeru upravičena obdržati zavarovalno premijo za vsak dan 
zavarovalnega kritja.

(3) Zavarovalna pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni 
primer že nastopil, če je bil v nastajanju, ali je bilo gotovo, da bo nastal. Že 
plačana premija se v takem primeru vrne zavarovalcu.

(4) Zavarovalna pogodba in vsi dodatki te pogodbe so veljavni le, če so 
sklenjeni v pisni obliki.

3. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVALCA  IN  POSLEDICE  
NEIZPOLNITVE  OBVEZNOSTI

(1) Zavarovalec je ob sklenitvi pogodbe dolžan prijaviti zavarovalnici vse 
okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in so mu znane ali mu 
niso mogle ostati neznane. Če je zavarovalec namenoma netočno prijavil ali 
namenoma zamolčal kakšno okoliščino take narave, da zavarovalnica ne bi 
sklenila pogodbe, če bi vedela za resnično stanje stvari, lahko zavarovalnica 
zahteva razveljavitev pogodbe ali odkloni izplačilo zavarovalnine. Če je bila 
pogodba razveljavljena, zavarovalnica obdrži že plačane premije in ima 
pravico zahtevati plačilo premije za zavarovalno dobo, v kateri je zahtevala 
razveljavitev pogodbe. 

(2) Če je zavarovalec kaj ne-namenoma prijavil netočno ali je opustil dolžno 
obvestilo, lahko zavarovalnica po svoji izbiri - v enem mesecu od dneva, 
ko je zvedela za netočnost ali nepopolnost prijave, izjavi, da razdira 
pogodbo ali predlaga povečanje premije v sorazmerju z večjo nevarnostjo. 
V takem primeru preneha pogodba po izteku štirinajstih dni od dneva, ko 
je zavarovalnica zavarovalcu sporočila, da razdira pogodbo. Če predlaga 
zvišanje premije, pa je pogodba po samem zakonu razdrta, če zavarovalec 
predloga ne sprejme v štirinajstih dneh od dneva, ko ga je prejel. 

(3) Če se pogodba razdre po določbi prejšnjega odstavka, je zavarovalnica 
dolžna vrniti del premije, ki odpade na čas do konca zavarovalne dobe. 

(4) Če je zavarovalni primer nastal prej, preden je bila ugotovljena netočnost 
ali nepopolnost prijave ali pozneje, vendar pred razvezo pogodbe oziroma 
pred dosego sporazuma o zvišanju premije, se zavarovalna vsota zmanjša 
v sorazmerju med stopnjo plačanih premij in stopnjo premij, ki bi morale 
biti plačane glede na resnično nevarnost.

4. člen - OSEBE,  KI  JIH  JE  MOGOČE  ZAVAROVATI

(1) Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 75. leta starosti. Osebe, mlajše kot 
14 let in starejše kot 75 let, se lahko zavarujejo po posebnih ali dopolnilnih 
pogojih.

(2) Osebe, katerih splošna delovna sposobnost je zaradi težje bolezni, težjih 
telesnih hib in pomanjkljivosti v smislu 6. tč., 1. odst., 8. člena zmanjšana, 
se zavarujejo s plačilom povišane premije.

(3) Osebe, katerim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so v vsakem 
primeru izključene iz zavarovanja, razen če z zakonskimi predpisi ni 
drugače določeno.

5. člen - NEZGODA

(1) Za nezgodo se šteje nenaden, nepredviden in od zavarovančeve volje 
neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo 
ter povzroči njegovo smrt, invalidnost, zlom, izpah in opekline, prehodno 
nesposobnost za redno delo, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici ali 
nastanek stroškov zdravljenja.

(2) Nezgodo v smislu prejšnjega odstavka predstavljajo zlasti: povozitev, 
trčenje, udarec s predmetom ali ob kakšen predmet, udarec električnega 
toka ali strele, padec, zdrs, ranitev z orožjem, drugimi predmeti ali z 
eksplozivnimi snovmi, vbod s kakšnim predmetom, udarec ter ugriz ali pik 
živali.

(3) Za nezgodo se štejejo tudi naslednji nenadni, nepredvideni in od 
zavarovančeve volje neodvisni dogodki:
1) zastrupitev zaradi zaužitja strupa ali kemičnih sredstev in zaradi 

vdihavanja plinov ali strupenih par, razen poklicnih obolenj;
2) okužba rane, ki je nastala zaradi nezgode;
3) opekline z ognjem ali elektriko, vročimi predmeti, tekočinami ali paro, 

kislinami in lužinami;
4) zadavitev in utopitev;
5) dušitev ali zadušitev zaradi zasipanja (z zemljo, peskom in podobno), 

kakor tudi zaradi vdihavanja pare ali plinov – razen poklicnih obolenj;
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6) prekomerni telesni napori, nagle telesne kretnje, do katerih pride 
brez zunanjega dogodka, vendar le, če povzročijo najmanj popolno 
pretrganje mišic, popoln izpah sklepa, popolno pretrganje sklepnih 
vezi, ugotovljenih z artroskopijo ali MRI, popolen prelom zdravih kosti, 
odlom ali izgubo stalnih - zdravih zob (zob, ki še niso bili zdravljeni), ki 
so bili neposredno po poškodbi ugotovljeni v bolnišnici ali zdravstveni 
ustanovi;

7) delovanje svetlobe, sončnih žarkov ali temperature, če je bil zavarovanec 
takšnemu delovanju izpostavljen zaradi nezgode, ki se je zgodila 
neposredno pred tem ali zaradi reševanja človeškega življenja.

(4) Za nezgodo se po splošnih pogojih ne štejejo:
1) vse navadne, nalezljive in poklicne bolezni, kakor tudi bolezni, ki se 

prenašajo z ugrizom ali pikom živali (klopni meningitis, borelioza, 
malarija in podobno);

2) stanja psihičnih disfunkcij (postravmatska stresna motnja, depresivna 
in anksiozna stanja, organske osebnostne motnje in podobno) ne glede 
na vzrok;

3) trebušne, popkovne, vodne in druge kile, razen tistih, ki nastanejo zaradi 
direktne poškodbe trebušne stene po neposrednem delovanju zunanje 
mehanične sile in je bila poleg kile klinično ugotovljena poškodba mehkih 
delov trebušne stene v tem področju;

4) infekcije in obolenja, ki nastanejo zaradi rezanja ali trganja žuljev in 
drugih izrastkov kože ter aktinično povzročene bolezni;

5) vse oblike alergije in anafilaktični šok;
6) prekomerni telesni napori, nagle telesne kretnje, do katerih pride brez 

zunanjega dogodka, ki ne povzročijo posledic, navedenih v 6. tč., 3. 
odst. tega člena in niso bile neposredno po poškodbi ugotovljene v 
bolnišnici ali zdravstveni ustanovi;

7) medvretenčne kile (hernie disci intervertebralis), vse vrste lumbalgij, 
diskopatij, sakralgij, cervicobrahialgij ter drugih oblik draženja 
živčnih korenin, miofascitisov, kokcigidinij, ishialgij, fibrozitisov in vse 
spremembe ledveno-križnega predela, ki so označene z analognimi 
termini ter ponavljajoči (habitualni ali recidivni) izpah ali izvin na istem 
sklepu, ne glede na vzrok;

8) odstop mrežnice (ablatio retinae) ne glede na vzrok;
9) posledice, ki nastanejo zaradi delirium tremensa in delovanja mamil, 

drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil; 
10) posledice medicinskih posegov, ki se opravijo zaradi zdravljenja ali 

preprečevanja bolezni; 
11) patološke spremembe na kosteh, zobovju, hrustancu, kot tudi posledice 

nezgode na pataloško spremenjenih kosteh, zobovju, hrustancu;
12) okužba z virusi ali salmonelo ter okužba zaradi zaužitja ostalih patogenih 

bakterij.

6. člen - TRAJANJE  ZAVAROVANJA  IN  JAMSTVA

(1) Če ni izrecno drugače dogovorjeno in določeno v zavarovalni polici, se 
zavarovanje prične ob 24. uri tistega dne, ki je na polici označen kot 
dan začetka zavarovanja in preneha ob 24. uri tistega dne, ki je na polici 
označen kot dan prenehanja zavarovanja.

(2) Če je na polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje 
nadaljuje iz leta v leto (permanentno), dokler ga katera od strank ne odpove.

(3) Zavarovanje za vsakega posameznega zavarovanca preneha, ne glede 
na to, ali je bilo trajanje dogovorjeno in kolikšno, ob 24. uri tistega dne, ko:
1) zavarovanec umre, ali se pri njem ugotovi 100 % invalidnost;
2) zavarovanec postane poslovno nesposoben;
3) poteče zavarovalno leto, v katerem je zavarovanec izpolnil 75. leto 

starosti;
4) poteče rok po 1. odst., 11. člena splošnih pogojev, premija ali premijski 

obrok pa ni bil plačan;
5) je odpovedana pogodba skladno z 18. členom splošnih pogojev.

(4) Če ni izrecno drugače dogovorjeno in določeno v zavarovalni polici, se 
jamstvo zavarovalnice prične ob 24. uri tistega dne, ki je na polici naveden 
kot začetek zavarovanja, vendar ne prej kot ob 24. uri dne, ko je bila plačana 
prva premija ali premijski obrok.

7. člen - OBSEG  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

(1) Ob nastanku zavarovalnega primera izplača zavarovalnica:
1) zavarovalno vsoto za smrt, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl 

in je le ta nastopila v 180 dneh po nezgodi;
2) zavarovalno vsoto za invalidnost, če je zaradi nezgode pri 

zavarovancu nastopila popolna invalidnost;
3) odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki ustreza odstotku 

invalidnosti po Tabeli invalidnosti, če je zavarovanec zaradi nezgode 
postal delni invalid. Za posledice poškodb, ki niso eksplicitno navedene 
v Tabeli invalidnosti, zavarovalnica nima obveznosti;

4) mesečno nezgodno rento skladno s 6. odst. 15. člena splošnih pogojev;

5) nadomestilo za zlom, izpah in opekline, ki ustreza odstotku od 
zavarovalne vsote za zlome, izpahe in opekline določenemu v Tabeli 
zlomov, izpahov in opeklin, če je zavarovanec zaradi nezgode utrpel 
posledice določene v Tabeli zlomov, izpahov in opeklin. Za posledice 
nezgode, ki niso eksplicitno navedene v Tabeli zlomov, izpahov in 
opeklin, zavarovalnica nima obveznosti;

6) dnevno nadomestilo skladno s 13. in 14. odst. 15. člena splošnih 
pogojev, če je bil zavarovanec zaradi nezgode prehodno nesposoben 
za opravljanje svojih rednih delovnih nalog;

7) povračilo stroškov zdravljenja skladno s 15. in 16. odst. 15. člena 
splošnih pogojev;

8) nadomestilo za bolnišnični dan skladno s 17. odst. 15. člena splošnih 
pogojev;

9) ostale pogodbene obveznosti po posebnih ali dopolnilnih pogojih.
(2) Obveznost zavarovalnice je podana za nezgode, nastale med trajanjem 

zavarovalnega jamstva in le za tiste posledice nezgode, ki so bile 
ugotovljene v medicinski dokumentaciji v prvem letu po nezgodi.

8. člen - OMEJITVE  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

(1) Če ni izrecno dogovorjeno in če ni plačana ustrezna večja premija, se 
dogovorjene zavarovalne vsote zmanjšajo v razmerju med dejansko 
plačano premijo in premijo, ki bi jo bilo treba plačati, kadar nastane nezgoda:
1) pri opravljanju posebno nevarnih opravil, kot so: demontiranje min, 

granat in drugih eksplozivnih sredstev, gonjenje pri lovu, kaskaderstvo in 
nastopanje v posebno nevarnih filmskih vlogah, izvajanje profesionalnih 
in vrhunskih športnih aktivnosti, poklicno potapljanje;

2) pri upravljanju in vožnji z letali in letalnimi napravami vseh vrst, razen 
za potnike v javnem prometu;

3) pri dirkah z motornimi vozili ne glede na kategorijo vozila in pri treningih 
za njih; 

4) pri športnem udejstvovanju na individualnih ali organiziranih treningih 
ter javnih športnih tekmovanjih, na katerih zavarovanec sodeluje kot 
registriran član športne organizacije ali društva;

5) zaradi vojnih operacij ali uporov, razen, če v njih ni aktivno sodeloval;
6) pri osebah, ki so prebolele kakšno težjo bolezen, ali so ob sklenitvi 

zavarovalne pogodbe težje bolne, ali imajo prirojene ali pridobljene 
težje telesne hibe ali pomanjkljivosti, zaradi česar je njihova splošna 
delovna sposobnost po splošnih pogojih zmanjšana za več kot 50 %.

(2) V primeru nezgode, ki se zavarovancu pripeti kot sopotniku pri vožnji z 
vozilom, katerega voznik je ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil ali 
narkotikov oziroma drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil, 
izplača zavarovalnica 75 % zavarovalnine, in sicer ne glede na vzročno 
zvezo. Enak delež zavarovalnine izplača zavarovalnica, če zavarovanec 
ob nezgodi ni uporabljal zaščitne čelade, ni bil pripet z varnostnim pasom 
v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa ali se je nezgoda 
zavarovancu pripetila kot sopotniku pri vožnji z vozilom, katerega voznik 
je brez predpisanega veljavnega vozniškega dovoljenja, razen če 
zavarovanec dokaže, da ni podana vzročna zveza. V primeru, če je omejitev 
obveznosti zavarovalnice podana po dveh ali več kriterijih tega odstavka, 
izplača zavarovalnica 55 % zavarovalnine.

(3) Če se zavarovanec ne drži navodil lečečega zdravnika, zavarovalnica ni 
dolžna izplačati zavarovalnine v celoti, temveč v sorazmernem deležu, 
glede na povečane posledice, ki so zaradi tega nastale.

(4) Če so na obseg posledic nezgode ali na dolžino zdravljenja vplivala 
tudi predhodna obolenja, degenerativne spremembe, stanja ali hibe, se 
obveznost zavarovalnice zmanjša. V primeru prisotnih obolenj, degenerativnih 
sprememb, stanj ali hib zavarovalnica izplača 50 % zavarovalnine.

9. člen - IZKLJUČITEV  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

(1) Izključene so vse obveznosti zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo: 
1) zaradi potresa, naravnih nesreč, onesnaženja okolja ali radioaktivnega 

sevanja;
2) neposredno ali posredno zaradi delovanja jedrske energije;
3) zaradi vojnih operacij, uporov, nemirov, demonstracij, terorističnih dejanj 

ali sabotaž;
4) zaradi aktivne udeležbe v oboroženih akcijah, razen če je zavarovanec 

v njih sodeloval pri opravljanju svojih del in delovnih nalog, ali na poziv 
pooblaščenih organov države zavarovalca;

5) pri upravljanju letal in letalnih naprav vseh vrst, plovnih objektov, 
motornih in drugih vozil brez predpisanega veljavnega dovoljenja za 
upravljanje z vrsto in tipom letala, plovnega objekta, motornega in 
drugega vozila. Šteje se, da zavarovanec ima predpisano vozniško 
dovoljenje, kadar zaradi priprav in pri opravljanju izpita za pridobitev 
uradnega dovoljenja vozi pod neposrednim nadzorstvom osebe, ki po 
obstoječih predpisih lahko poučuje. Posledic po tej točki ni, če dejstvo, 
da zavarovanec ni imel predpisanega veljavnega dovoljenja, ni vplivalo 
na nastanek nezgode;
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6) kot posledica vseh oblik žarčenja, višinske in potapljaške bolezni, kot 
tudi pretirani izpostavljenosti svetlobi, sončnim žarkom in spremembi 
temperature, razen v primeru reševanja tujega življenja;

7) zaradi motnje zavesti, epileptičnega napada, kapi, infarkta, bolezenskega 
stanja zavarovanca, kot tudi za vse posledice nezgode, ki nastanejo 
zaradi vseh vrst slabosti; 

8) zaradi poskusa ali izvršitve samomora; 
9) zaradi namerne povzročitve nezgodnega dogodka s strani zavarovalca, 

zavarovanca ali upravičenca. Če je upravičencev več, nima zavaroval-
nica nobene obveznosti do tistega upravičenca, ki je namerno povzročil 
nezgodo;

10) pri pripravi, poskusu ali izvršitvi kaznivega dejanja, kakor tudi pri pobegu 
po takšnem dejanju;

11) kadar je zavarovanec sodeloval pri fizičnem obračunavanju ali ga 
povzročil z verbalnim izzivanjem, razen v primeru uradno dokazane 
samoobrambe. Zavarovanec mora sam dokazovati okoliščine 
samoobrambe in zavarovalnici predložiti ustrezna uradna dokazila 
oziroma uradne listine;

12) zaradi delovanja alkohola, mamil ali narkotikov oziroma drugih 
psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil na zavarovanca ob nezgodi. 

 Šteje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja alkohola na 
zavarovanca: 
- če je kot voznik motornega vozila ob nezgodi imel več kot 0,24 

miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (0,5 ‰ alkohola v krvi) 
ali več kot 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1 ‰ 
alkohola v krvi) ob drugih nezgodah;

- če je alkotest pozitiven, zavarovanec pa ne poskrbi, da bi bila s 
krvno analizo natančno ugotovljena stopnja alkohola v krvi; 

- če se po nezgodi izmakne ugotavljanju stopnje alkoholiziranosti 
oziroma jo odkloni, uživa alkohol oziroma drugače onemogoči 
ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi v času nezgodnega dogodka.

 Šteje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja mamil ali narkotikov 
oziroma drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil na 
zavarovanca:
- če se s strokovnim pregledom ali toksikološko preiskavo pri 

zavarovancu ugotovi prisotnost mamil ali drugih narkotikov;
- če je s toksikološko preiskavo potrjena vsebnost psihoaktivnih 

snovi ali psihoaktivnih zdravil v urinu ali krvi v koncentraciji višji od 
terapevtskih doz;

- če odkloni ali se izmakne ugotavljanju prisotnosti mamil ali narkotikov 
oziroma drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil v 
njegovem organizmu.

(2) Izključene so obveznosti zavarovalnice za posledice nezgode, ki niso bile 
znane ali ugotovljene v medicinski dokumentaciji v prvem letu po nezgodi.

10. člen - PLAČILO  PREMIJE 

(1) Zavarovalec je dolžan v primeru kratkoročnih zavarovanj plačati enkratno 
premijo ob sklenitvi zavarovalne pogodbe za celo zavarovalno dobo, če ni 
drugače dogovorjeno. V primeru dolgoročnih ali permanentnih zavarovanj 
pa je dolžan plačati prvo premijo ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, 
naslednje premije pa prvi dan vsakega zavarovalnega leta, če ni drugače 
dogovorjeno. Plačilo premije na podlagi računa ali drugega dokumenta, kjer 
se običajno določi rok plačila, se pri plačilu prve premije šteje za dogovor 
o tem, da je treba premijo plačati ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. 

(2) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih in, če dospeli obrok 
premije ni plačan do dneva zapadlosti, zavarovalnica obračuna zamudne 
obresti. Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, zapadejo ob 
nastanku zavarovalnega primera v plačilo vsi neplačani premijski obroki, 
katere lahko zavarovalnica pobota z izplačilom zavarovalnine iz zadevnega 
zavarovanja.

(3) Če je premija plačana na pošti, banki ali na drugem plačilnem mestu, se 
šteje, da je premija plačana tistega dne, ko prispe nakazilo na transakcijski 
račun zavarovalnice.

(4) Premija za celo tekoče zavarovalno leto pripada zavarovalnici, če je 
zavarovanje prenehalo pred dogovorjenim potekom zaradi izplačila 
zavarovalne vsote za smrt ali popolno invalidnost. V ostalih primerih 
prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe pred dogovorjenim potekom, 
pripada zavarovalnici premija samo do konca dneva, do katerega je trajalo 
njeno jamstvo. 

(5) Če je bila glede na dogovorjeni čas zavarovanja v zavarovalni pogodbi 
določena nižja premija, zavarovanje pa je iz kateregakoli razloga prenehalo 
pred potekom tega časa, ima zavarovalnica pravico terjati razliko do 
tiste (višje) premije, ki bi jo moral zavarovalec plačati, če bi bila pogodba 
sklenjena le za toliko časa, kolikor je resnično trajala.

11. člen - POSLEDICE,  ČE  PREMIJA  NI  PLAČANA 

(1) Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino, preneha v primeru, če 
zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je zapadla po 
sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, 
po 30 dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo 
zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok ne 
more izteči prej, preden ne preteče 30 dni od zapadlosti premije. 

(2) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, če 
je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po 
sklenitvi pogodbe oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno 
pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje zavarovalne pogodbe 
nastopi z iztekom roka iz prvega odstavka tega člena in s prenehanjem 
zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to opozorjen v priporočenem 
pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega 
kritja. 

(3) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega odstavka tega 
člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica dolžna, 
če nastane zavarovalni primer plačati zavarovalnino od 24. ure po plačilu 
premije in zamudnih obresti. 

12. člen - SPREMEMBA  NEVARNOSTI  MED  TRAJANJEM 
ZAVAROVANJA

(1) Zavarovalec oziroma zavarovanec je dolžan prijaviti zavarovalnici 
spremembo svojih rednih delovnih nalog in del.

(2) Če se je zaradi te spremembe povečala nevarnost, ima zavarovalnica 
pravico povišati premijo, če pa se je nevarnost zmanjšala, mora 
zavarovalnica predlagati znižanje premije ali povečanje zavarovalnih vsot. 
Tako določene zavarovalne vsote in premija veljajo od dneva spremembe 
delovnih nalog. 

(3) Če zavarovalec ne prijavi spremembe delovnih nalog, ali ne pristane 
na povečanje oziroma zmanjšanje premije v roku 14 dni, se v primeru 
nastanka zavarovalnega primera zavarovalne vsote povečajo ali zmanjšajo 
v razmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana.

13. člen - PRIJAVA  ZAVAROVALNEGA  PRIMERA

(1) Zavarovanec, ki je poškodovan zaradi nezgode, je dolžan:
1) po možnosti takoj iti k zdravniku oziroma poklicati zdravnika zaradi 

pregleda in pomoči, nemudoma ukreniti vse potrebno za zdravljenje 
ter se glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih navodilih in 
nasvetih;

2) zagotoviti ustrezna dokazila o nastanku in poteku nezgode;
3) zavarovalnici pisno prijaviti nezgodo, brž ko mu zdravstveno stanje to 

omogoča;
4) v prijavi nezgode podati zavarovalnici vsa potrebna obvestila in 

podatke, ki jih zavarovalnica zahteva za rešitev zavarovalnega primera, 
zlasti: kraj in čas, ko se je nezgoda pripetila, popoln opis nezgodnega 
dogodka, ime zdravnika, ki ga je pregledal ali ga zdravil, zdravniške 
izvide, fotokopijo evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopijo 
potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški list), fotokopije napotil 
na preglede (napotnice), dokazilo o bivanju v bolnišnici (odpustno 
pismo), originalni račun za povrnitev stroškov zdravljena (v kolikor je po 
zavarovalni pogodbi dogovorjeno kritje le tega) in drugo dokumentacijo 
o poteku zdravljenja, vrsti telesnih poškodb, o nastalih in o morebitnih 
posledicah, kakor tudi podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in 
boleznih, ki jih je imel že pred nezgodo. 

(2) Če je nezgoda povzročila zavarovančevo smrt, mora upravičenec 
zavarovanja to takoj pisno prijaviti zavarovalnici in priskrbeti potrebno 
dokumentacijo.

(3) Zavarovalnica ne krije odvetniških stroškov oziroma stroškov drugega 
zastopanja v postopku prijave in reševanja zavarovalnega primera ter v 
pritožbenem postopku.

14. člen - UGOTAVLJANJE  UPRAVIČENČEVIH  PRAVIC

(1) Če je zavarovanec umrl zaradi nezgode, mora upravičenec predložiti polico 
in dokazila, da je bila smrt posledica nezgode. Če oseba, ki nastopa kot 
upravičenec, ni kot taka izrecno navedena v zavarovalni pogodbi, mora 
dokazati pravico do pridobitve zavarovalnine.

(2) V primeru uveljavljanja pravic iz sklenjenega zavarovanja mora zavarovanec 
predložiti polico, dokazilo o plačilu zadnje premije, dokazila o okoliščinah 
nastanka nezgode in dokaze o poteku in zaključku zdravljenja ter ustaljenih 
posledicah za določitev končne stopnje invalidnosti.
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(3) Stopnja invalidnosti se določi po Tabeli invalidnosti, višina nadomestila 
za zlom, izpah ali opekline pa po Tabeli zlomov, izpahov in opeklin, ki 
sta navedeni v splošnih pogojih, glede na ugotovljeno in z zdravstveno 
dokumentacijo izkazano diagnozo. Zavarovančeve individualne sposobnosti, 
socialni položaj ali delovno področje (profesionalna sposobnost) se pri 
določanju stopnje invalidnosti ne upoštevajo.

(4) Ob izgubi več udov ali organov zaradi ene nezgode se odstotki invalidnosti 
za vsak posamezni ud ali organ seštevajo.

(5) Če znaša seštevek odstotkov invalidnosti za izgubo ali poškodbo več udov 
ali organov zaradi ene nezgode po tabeli več kot 100 %, zavarovalnica ni 
dolžna izplačati več kot znaša zavarovalna vsota za popolno invalidnost.

(6) Za večkratne poškodbe na istem udu ali organu je zavarovalnica dolžna 
izplačati največ tisti odstotek invalidnosti, ki je po tabeli določen za popolno 
izgubo uda ali organa oziroma dela uda ali organa. 

(7) Če je bila zavarovančeva splošna delovna sposobnost že pred nezgodo 
zmanjšana, se obveznost zavarovalnice določa po novi invalidnosti, 
neodvisno od prejšnje, razen v primeru, če zavarovanec izgubi ali 
poškoduje že prej poškodovan ud, organ ali sklep. V takem primeru izplača 
zavarovalnica le razliko med prejšnjo in novo stopnjo invalidnosti, vendar 
največ razliko do invalidnosti, ki je po tabeli predvidena za negibnost sklepa 
oziroma popolno izgubo uda ali organa oziroma dela uda ali organa.

(8) Zavarovalnica ne krije stroškov pridobivanja medicinske dokumentacije, 
vključno s prevodi in kopijami te dokumentacije, ki jih je zavarovanec 
dolžan predložiti kot dokazilo o nastanku, obstoju in obsegu zavarovalnega 
primera. Zavarovalnica ima pravico na svoje stroške ukreniti vse potrebno za 
pregled zavarovanca pri zdravniku, zdravniških komisijah ali zdravstvenih 
ustanovah. 

15. člen - IZPLAČILO  ZAVAROVALNINE

(1) Zavarovalnica izplača zavarovalnino upravičencu ali zavarovancu v 14 
dneh po prejemu vseh dokazov o obstoju in višini svoje obveznosti. Če se 
zavarovalnina izplača po pošti ali banki, se šteje, da je izplačilo izvršeno 
ob 24.00 tistega dne, ko je bilo na pošti ali banki potrjeno vplačilo.

(2) Zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za smrt zaradi nezgode, če 
zavarovanec umre zaradi posledic nezgode najkasneje v 180 dneh po 
nezgodi. 

(3) Če je zavarovanec umrl zaradi katerega koli drugega vzroka, ki ni posledica 
nezgode, najkasneje v treh letih od dneva nezgode in stopnja invalidnosti 
še ni bila določena, se invalidnost določi na podlagi obstoječe medicinske 
dokumentacije. Ob morebiti že prej izplačani akontaciji za invalidnost, 
zavarovalnica izplača le še razlika do ugotovljene stopnje invalidnosti.

(4) Končna stopnja invalidnosti se določi po končanem zdravljenju, ko se 
posledice poškodb ustalijo, to je, ko po zdravniški presoji ni mogoče 
pričakovati, da bi se stanje izboljšalo ali poslabšalo. Če to stanje ne nastopi 
niti po treh letih po nezgodi, se kot končno vzame stanje ob poteku tega roka in 
po njem določi končna stopnja invalidnosti. Morebitno nadaljnje poslabšanje 
zdravstvenega stanja ne vpliva na obveznost zavarovalnice, saj se 
obveznost zavarovalnice (končna stopnja invalidnosti) določi ob poteku treh 
let od nastopa nezgode. Stopnjo invalidnosti določa zdravnik zavarovalnice 
na osnovi predložene medicinske dokumentacije in opravljenega 
zdravniškega pregleda, razen če zavarovalnica ne odloči drugače. 

(5) Dokler ni mogoče ugotoviti končne stopnje zavarovančeve invalidnosti, 
zavarovalnica lahko izplača znesek, ki nesporno ustreza odstotku 
invalidnosti, za katerega se lahko na podlagi zdravniške dokumentacije 
že tedaj brez dvoma ugotovi, da bo za trajno ostal.

(6) Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo invalidnost po Tabeli 
invalidnosti v višini 50 % ali več in, če je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno 
izplačilo mesečne nezgodne rente za invalidnost, zavarovalnica prične 
izplačevati mesečno nezgodno rento z naslednjim mesecem, ko je skladno 
s 4. odstavkom tega člena ugotovljena končna stopnja invalidnosti in jo 
izplačuje 5 let. V primeru smrti zavarovanca med izplačevanjem mesečne 
nezgodne rente se nadaljuje z izplačevanjem preostanka obrokov mesečne 
nezgodne rente upravičencu za primer smrti. Izplačilo mesečne nezgodne 
rente po zavarovalni pogodbi je omejeno največ na eno nezgodo za 
posameznega zavarovanca v času trajanja zavarovanja.

(7) Ob zlomu več kosti hkrati zaradi ene nezgode zavarovalnica izplača 
nadomestilo za vse zlome kosti. Pri zlomu več vretenc, več reber ali več 
prstov zavarovalnica izplača nadomestilo za največ tri vretenca, tri rebra 
in dva prsta. Skupno izplačilo zaradi zlomov več kosti po eni nezgodi pa 
ne more presegati 100 % zavarovalne vsote za zlom, izpah in opekline. 
V kolikor gre za odlom kosti ali poko kosti zavarovalnica izplača 50 % 
nadomestila za zlom kosti. 

(8) Ob večkratnem zlomu iste kosti zaradi ene nezgode zavarovalnica izplača 
nadomestilo za zlom te kosti le enkrat.

(9) Ob več izpahih hkrati na istem udu zaradi ene nezgode zavarovalnica 
izplača samo tisto nadomestilo za izpah tistega sklepa, ki je po Tabeli 

zlomov, izpahov in opeklin ugodnejše za zavarovanca. Ob izpahu več 
sklepov hkrati zaradi ene nezgode zavarovalnica izplača nadomestilo za 
vse izpahe sklepov, vendar pa skupno izplačilo zaradi izpahov ne more 
presegati 100 % zavarovalne vsote za zlom, izpah in opekline. V primeru 
izpaha več prstov na roki, zavarovalnica izplača nadomestilo za izpah 
največ dveh prstov na eni roki.

(10) Zavarovalnica ne izplača nadomestila za izpah v primeru, da gre za 
ponavljajoči se ali habitualni izpah.

(11) Zavarovalnica izplača nadomestilo za opekline III. stopnje, ki so posledica 
nezgode, kot določeno v Tabeli zlomov, izpahov in opeklin. 

(12) Skupno nadomestilo za zlome, izpahe in opekline zaradi ene nezgode pa 
ne more preseči 100 % zavarovalne vsote za zlom, izpah in opekline.

(13) Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo prehodno nesposobnost za 
redno delo in je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno izplačilo dnevnega 
nadomestila, izplača zavarovalnica zavarovancu to nadomestilo v 
dogovorjeni višini od dneva, določenega v polici (dogovorjena karenca). 
Če pa ta dan ni določen, od prvega dne, ki sledi dnevu, ko se je začelo 
zdravljenje pri zdravniku ali v zdravstveni ustanovi. Zavarovalnica izplača 
dnevno nadomestilo do nastopa prvega izmed naslednjih primerov: 
zadnji dan trajanja prehodne nesposobnosti za delo, smrt zavarovanca, 
ugotovitev končne stopnje invalidnosti, v vsakem primeru pa se dnevno 
nadomestilo izplača največ za prvih 200 dni prehodne nesposobnosti za 
delo in samo za prehodno nesposobnost za delo, ki je nastopila v prvih 
treh letih po nezgodi. Dnevno nadomestilo se ne izplača za čas prehodne 
nesposobnosti za delo po ugotovitvi končne stopnje invalidnosti, razen če 
se zdravstveno stanje poslabša pred potekom treh let od nastopa nezgode 
in se spremeni končna stopnja invalidnosti. Dnevno nadomestilo priznava 
oziroma določa zavarovalnica na podlagi zdravstvene dokumentacije. 
Dnevno nadomestilo se prizna samo, če je bil zavarovanec zaradi nezgode 
prehodno nesposoben za opravljanje svojih rednih delovnih nalog in je 
predložil potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela. V primeru prisotnosti 
na delu, kljub imobilizaciji ali ob drugi obliki zdravljenja, se dnevno 
nadomestilo ne prizna. V primeru skrajšanega delovnega časa zavarovanca 
zaradi nezgode se dnevno nadomestilo prizna v sorazmernem deležu. 
Dnevno nadomestilo se ne prizna za čas čakanja na opravljanje fizikalne 
terapije, posamezne preiskave, operacije ali sprejema v bolnišnico. Če je 
zavarovanec samozaposlena oseba, se za prehodno nesposobnost za delo 
šteje samo upravičena zadržanost od dela (odprt bolniški stalež) v skladu 
z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 

(14) Zavarovalnica ima v vsakem primeru pravico, da po svoji presoji, glede 
na naravo poškodbe in njene posledice ter na podlagi zdravniške 
dokumentacije, skrajša dnevno nadomestilo, in sicer v primeru, ko obolenja 
zavarovanca vplivajo na podaljšanje časa zdravljenja. Za določitev 
dnevnega nadomestila se upošteva povprečno trajanje zdravljenja za 
istovrstne poškodbe brez upoštevanja morebitnih zapletov pri zdravljenju, 
glede na priporočila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Če je bila prehodna delovna nesposobnost podaljšana zaradi kakih 
drugih zdravstvenih razlogov, je zavarovalnica dolžna izplačati dnevno 
nadomestilo samo za tisti del trajanja nesposobnosti za delo, ki je izključna 
posledica nezgode.

(15) Če ima nezgoda za posledico nastanek stroškov zdravljenja in je po 
zavarovalni pogodbi dogovorjena tudi povrnitev stroškov zdravljenja, 
povrne zavarovalnica zavarovancu (ne glede na to, ali so še kakšne 
druge posledice po predloženih dokazilih) vse dejanske in nujne stroške 
zdravljenja, vendar največ do vsote, ki je navedena v polici. Zavarovalnica 
povrne samo stroške zdravljenja, ki nastanejo v prvih treh letih po nezgodi.

(16) Med stroške zdravljenja po prejšnjem odstavku se štejejo stroški pregledov 
in drugih preiskav, stroški predpisanih zdravil, stroški opravljanja fizikalnih 
terapij, stroški za nakup drugih pripomočkov, če je to po presoji zdravnika 
potrebno in je to razvidno iz ustreznega napotila. Zavarovalnica je dolžna 
povrniti samo tiste stroške zdravljenja, ki jih mora plačati zavarovanec sam 
(stroški prevoza, kot je kilometrina, avtobus, vlak, taksi in podobno, niso 
stroški zdravljenja). Zavarovalnici mora zavarovanec predložiti originalna 
dokazila oziroma račune, ki se nanašajo na stroške zdravljenja. 

(17) Če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje v bolnišnici in 
je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno tudi nadomestilo za bolnišnični 
dan, izplača zavarovalnica dogovorjeni znesek za bolnišnični dan za vsak 
koledarski dan nastanitve zavarovanca v bolnišnici, vendar največ za 
365 dni v dveh letih od dneva nezgode. Za bolnišnice se štejejo splošne, 
specialne bolnišnice in klinike, katerih dejavnost je poglobljena diagnostika 
in zdravljenje poškodb. Zdravilišča, domovi in ustanove za rekreacijo ali 
počitek ne štejejo za bolnišnice.

(18) Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo smrt ali invalidnost, izplača 
zavarovalnica upravičencu oziroma zavarovancu zavarovalno vsoto ali 
njen del, ki je dogovorjena za take primere, ne glede na morebiti izplačano 
dnevno nadomestilo za prehodno nesposobnost za delo, nadomestilo za 
bolnišnični dan in morebiti povrnjene stroške zdravljenja.
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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti splošni pogoji z oznako PG-NE/17-4 se uporabljajo od 1. aprila 2017.

16. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNIH  UPRAVIČENCEV

(1) Upravičenec za primer zavarovančeve smrti se določi na polici.
(2) Če ni v polici ali v dopolnilnih pogojih drugače dogovorjeno, veljajo kot 

upravičenci v primeru zavarovančeve smrti:
1) zavarovančevi otroci in zakonec v enakih delih;
2) če ni zakonca, zavarovančevi otroci v enakih delih;
3) če ni otrok, zakonec in zavarovančevi starši. V tem primeru pripada 

zakoncu polovica zavarovalne vsote, druga polovica pa staršem 
oziroma tistemu od staršev, ki živi. Če sta zavarovančeva starša umrla 
pred zavarovancem, pripada cela zavarovalna vsota zakoncu;

4) če ni zakonca in otrok, zavarovančevi starši v enakih delih. Če živi samo 
eden od staršev, mu pripada cela zavarovalna vsota;

5) če ni oseb, navedenih v prejšnjih točkah tega odstavka, so upravičenci 
dediči zavarovanca na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča.

(3) Za zakonca se šteje oseba, ki je bila z zavarovancem v zakonu ob njegovi smrti. 
(4) Za primer invalidnosti ali invalidnosti z izplačilom mesečne nezgodne 

rente, za primer zlomov, izpahov in opeklin, prehodne nesposobnosti za 
delo, kakor tudi v primeru povrnitve stroškov zdravljenja ali zdravljenja v 
bolnišnici, je upravičenec zavarovanec sam, če ni drugače dogovorjeno.

(5) Če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalnina izplača njegovim 
staršem oziroma skrbniku. Zavarovalnica lahko zahteva od skrbnika, da 
za ta namen predloži pooblastilo pristojnega skrbstvenega organa. 

17. člen - ZASTARANJE  ZAHTEVKOV

Zahtevki iz zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju zastarajo v skladu 
z določili Obligacijskega zakonika.

18. člen - ODPOVED  ZAVAROVALNE  POGODBE

(1) Če trajanje zavarovanja ni določeno v pogodbi, sme vsaka stranka od 
nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da mora o tem pisno obvestiti 
drugo stranko najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije. Šteje se, da 
trajanje zavarovanja ni določeno, če je v pogodbi dogovorjen rok trajanja 
z možnostjo, da se pogodba podaljšuje za enako časovno obdobje, če 
stranki pred zapadlostjo premije ne odpovesta pogodbe.

(2) Če je zavarovanje sklenjeno na več kot 3 leta, sme po preteku tega časa 
vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe 
s tem, da to pisno sporoči drugi stranki. 

19. člen - SPREMEMBA  SPLOŠNIH  POGOJEV  ALI  
PREMIJSKEGA  CENIKA

(1) Če zavarovalnica spremeni splošne pogoje ali premijski cenik, je dolžna o 
tem obvestiti zavarovalca na primeren način (individualno obvestilo, objava 
v javnih občilih ali na spletni strani in podobno).

(2) Če zavarovalec zavarovalne pogodbe v 30 dneh od dneva obvestila ne 
odpove, se novi zavarovalni pogoji oziroma premijski cenik uporabljajo od 
začetka naslednjega zavarovalnega leta. 

(3) Če zavarovalec zavarovalno pogodbo odpove, le-ta preneha veljati, s 
potekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovalnica prejela odpoved.

20. člen - SPREMEMBA  PODATKOV  IN  OBVEŠČANJE  S  
STRANI  ZAVAROVALNICE

(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega 
bivališča oziroma sedeža ali svojega imena oziroma imena firme v 
petnajstih dneh od dneva spremembe.

(2) Če zavarovalec spremeni svoj naslov bivališča oziroma sedež ali svoje 
ime oziroma ime firme, pa tega ni sporočil zavarovalnici, zadošča, da 
zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporočiti zavarovalcu, pošlje na naslov 
njegovega zadnjega znanega bivališča oziroma sedeža ali ga naslovi na 
njegovo zadnje znano ime oziroma firmo.

(3) Vročitev obvestila, poslanega s strani zavarovalnice, se šteje za opravljeno 
petnajsti dan po tem, ko je pošiljka oziroma sporočilo o pošiljki dostavljeno 
zavarovalcu na naslov njegovega zadnjega znanega bivališča ali sedeža 
oziroma na njegovo zadnje znano ime oziroma firmo.

21. člen - VARSTVO  OSEBNIH  PODATKOV 

(1) Zavarovalec dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, obdelujejo osebni podatki iz zavarovanja v zbirki podatkov, ki jo 
vzpostavi, vodi in vzdržuje zavarovalnica.

(2) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke iz zavarovalne pogodbe in iz 
dokumentov nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih 
osebnih podatkov, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in 
izvajanja bonitetnih programov, zase in za družbe skupine Triglav v Sloveniji 
ter jih posreduje v obdelavo za enake namene družbam skupine Triglav, 
ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo, dejavnostjo zavarovalnega 
zastopanja ali posredovanja ali dejavnostjo upravljanja finančnih skladov. 
Družbe Skupine Triglav so navedene na vsakokratnem seznamu, 
dostopnem na www.triglav.eu. 

(3) Osebne podatke iz prejšnjih odstavkov, razen občutljivih osebnih podatkov, 
lahko za namene iz prejšnjih odstavkov obdelujejo tudi pooblaščene 
družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju 
storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja 
in pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o pooblaščenih 
družbah je dostopna na www.triglav.si.

(4) Zavarovalec lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namene 
iz 2. odstavka kadarkoli prekliče s pisno zahtevo poslano na naslov: 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

22. člen - UPORABA  ZAKONA

Za razmerja med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni strani in 
zavarovalnico na drugi strani se uporabljajo tudi določila Obligacijskega 
zakonika.

23. člen - PRITOŽBENI  POSTOPEK

(1)  Zoper odločitev zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži na 
tisto organizacijsko enoto Zavarovalnice Triglav, d.d., kjer je bilo sklenjeno 
zavarovanje. Pritožba se lahko odda osebno, po pošti ali na spletnih straneh 
www.triglav.si.

(2)  Pritožbo obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, 
ki ureja interni pritožbeni postopek zavarovalnice. Odločitev pritožbene 
komisije je dokončna.

24. člen - PRISTOJNOST  V  PRIMERU SPORA

(1) Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico 
na drugi strani rešuje sodišče, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne 
pogodbe ali po posebnem dogovoru Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, 
d.d., e-naslov: arbitraza@triglav.si, tel. +386 1 4747 547.

(2) V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko 
potrošnik vloži pobudo za rešitev spora z zavarovalnico (tudi) pri izbranem 
izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov Slovenskem 
zavarovalnem združenju (mediacijski center), e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, 
tel. +386 1 3009 381. Pobudo lahko vloži, če je predhodno vložil pritožbo 
pri zavarovalnici, ki ji ni bilo ugodeno ali zavarovalnica o pritožbi ni odločila 
v 30 dneh. Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe izbranega 
izvajalca, ki ga objavi na spletni strani www.triglav.si.

25. člen - ZAKLJUČNA  DOLOČBA

Sestavni del splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb sta Tabela 
invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi 
nezgode in Tabela zlomov, izpahov in opeklin.



Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube 
splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode

Skladno s 25. členom splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje je Tabela 
invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode 
(v nadaljnjem tekstu: tabela) sestavni del splošnih pogojev in vsake posamezne 
pogodbe o nezgodnem zavarovanju.

Za določitev stopnje trajne izgube splošne delovne sposobnosti se za vsa nezgodna 
zavarovanja uporabljajo izključno določila te tabele.

ROKI  ZA  DOLOČITEV  INVALIDNOSTI
Stopnja trajne izgube splošne delovne sposobnosti (v nadaljnjem tekstu: invalidnosti) 
se določa najmanj 6 mesecev po končanem zdravljenju, ko so posledice poškodb 
ustaljene, razen če ni pri posameznih točkah tabele posebej drugače določeno. 
Končna ocena trajne invalidnosti se določi najkasneje na stanje ob poteku treh let 
od nezgodnega dogodka, ne glede na predvideno zdravljenje po tem roku.

UVODNO  DOLOČILO
Subjektivne težave, psihične motnje oziroma disfunkcije, mravljinčenje, zmanjšanje 
motorične mišične moči, bolečine in oteklina na mestu poškodbe se pri določanju 
odstotka trajne izgube splošne delovne sposobnosti ne upoštevajo. Invalidnost se 
določa le na direktno poškodovanih delih telesa. Poškodbe ali okvare sklepnega 
hrustanca se ne upoštevajo pri invalidnosti. Enake posledice poškodbe se ne 
ocenjujejo po različnih točkah, temveč se izbere tista ocena, ki je za zavarovanca 
ugodnejša in prinaša večji odstotek invalidnosti.

MERITVE
Pri ocenjevanju omejene gibljivosti, na podlagi katerekoli točke iz tabele invalidnosti, 
se uporablja goniometrična metoda meritev. Normativne vrednosti posameznega 
giba se določijo po knjigi Kirurgija, avtorji Smrkolj in sodelavci. Stopnja invalidnosti 
se izračunava kot delež maksimalne vrednosti, ki je podana v tabeli, kjer se delež 
izračuna kot razmerje med vsoto vseh ugotovljenih deficitov in vsoto vseh normalnih 
(ali normativnih) gibov posameznega uda ali organa.

Omejena gibljivost se prične ocenjevati kot trajna invalidnost v skladu s tabelo 
invalidnosti le, če je ugotovljena omejena gibljivost posameznih gibov uda ali organa 
v eni smeri večja od desetih odstotkov (10 % ) glede na normalno gibljivost oziroma 
glede na normativne vrednosti posameznih gibov uda ali organa. 

Ankiloza sklepov se ocenjuje po točkah za omejeno gibljivost.

I. GLAVA 
1) Difuzne poškodbe možganov s klinično ugotovljeno sliko:  

- decerebracija
- hemiplegija  z afazijo in agnozijo
- demenca (Korsakov sindrom)
- Parkinsonov sindrom z izraženo zavrtostjo gibov vseh okončin
- kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija
- trajno vegetativno stanje
- apalično stanje  ...................................................................................................................100 %

2) Poškodba možganov s klinično ugotovljeno sliko:
- hemipareza z močno izraženo spastiko
- ekstrapiramidna simptomatika kot posledica poškodbe 
 ekstrapiramidnih poti
- psevdobulbarna paraliza s prisiljenim jokom ali smehom
- poškodbe malih možganov z izraženimi motnjami ravnotežja,
 hoje in koordinacije gibov  ........................................................................................do 90 %

3) Epilepsija kot posledica kontuzijske poškodbe možganov 
 s trajno terapijo:

a) z redkimi napadi  ............................................................................................................do 20 %
b) s pogostimi napadi  .......................................................................................................do 70 %

4) Hemipareza ali disfazija (po poškodbi možganov):
a) lažje stopnje  .....................................................................................................................do 30 %
b) težje stopnje .....................................................................................................................do 50 %

5) Poškodba malih možganov z adiadohokinezo in/ali asinergijo  .................do 40 %
6) Stanje po odstranitvi kontuzijsko spremenjenih možganov  .........................do 50 %
7) Kontuzijske poškodbe možganov z žariščno nevrološko okvaro:

a) eno žarišče  .......................................................................................................................do 10 %
b) več žarišč  ..........................................................................................................................do 20 %

c) stanje po luknjičasti trepanaciji lobanje  .....................................................................5 %
d) stanje po trepanaciji lobanje s kostnim režnjem  ................................................10 %
e) stanje po zlomu lobanjskega dna ali lobanje 
 - rentgenološko ugotovljeno  ...........................................................................................2 %

8) Postkomocionalni sindrom po pretresu možganov ugotovljenem 
v bolnišnici prvih 24 ur po nezgodi  ................................................................................do 5 %

Posebni pogoji:
1) Za pretres možganov, ki ni bil ugotovljen v bolnišnici, se invalidnost 

ne prizna.
2) Vse oblike epilepsije morajo biti ugotovljene v bolnišnici s sodobnimi 

diagnostičnimi metodami.
3) Posledice kontuzije možganov morajo biti dokazane s slikovno metodo 

(MRI, CT, PET).
4) Invalidnosti po točkah 1 - 8 se ne seštevajo marveč se izbere tista ocena, 

ki je za zavarovanca ugodnejša in prinaša večji odstotek invalidnosti.
5) Za vse primere iz tega poglavja se določi invalidnost, ko preteče najmanj 

deset mesecev od nezgode.

9) Skalpiranje lasišča pri moških, pri čemer mora biti okvarjena najmanj:
a) tretjina lasišča  ...........................................................................................................................5 %
b) do polovica lasišča .......................................................................................................do 15 %
c) celo lasišče  ..............................................................................................................................30 %

10) Skalpiranje lasišča pri ženskah, pri čemer mora biti okvarjena najmanj:
a) tretjina lasišča  ........................................................................................................................10 %
b) do polovica lasišča .......................................................................................................do 20 %
c) celo lasišče  ..............................................................................................................................35 %

II. OČI  
11) Popolna izguba vida na obeh očeh zaradi poškodbe zrkla ali 
 vidnih živcev  ................................................................................................................................100 %
12) Popolna izguba vida na enem očesu zaradi poškodbe zrkla ali 
 vidnega živca  .................................................................................................................................33 %
13) Oslabelost vida na enem očesu zaradi poškodbe zrkla ali vidnega 
 živca - za vsako desetinko zmanjšanja vidne ostrine  ........................................3,33 %
14) Diplopija kot trajna posledica poškodbe zrkla, zunanjih očesnih
 mišic ali živcev (okulomotoriusa, trohlearisa in abducensa)  .......................do 30 %
15) Izguba očesne leče zaradi poškodbe zrkla:

a) enostranska afakija ali pseudofakija  ........................................................................15 %
b) obojestranska afakija ali pseudofakija  ....................................................................25 %

16) Neposredna poškodba mrežnice in steklovine:
a) delni izpad vidnega polja kot posledica posttravmatskega 
 odstopa mrežnice (ablatio retinae)  ........................................................................do 5 %
b) opacitates corporis vitrei kot posledica travmatske 
 krvavitve očesa  ....................................................................................................................... 5 %

17) Midrijaza kot posledica neposredne poškodbe očesa  ..............................................5 %
18) Poškodbe solzilnega aparata in vek:

a) epifora  ...........................................................................................................................................5 %
b) entropium, ektropium  ...........................................................................................................3 %
c) ptoza veke  ..................................................................................................................................5 %

19) Enostransko koncentrično zoženje vidnega polja po zunanji 
 izopteri zaradi poškodbe očesa ali vidnega živca,
 ugotovljeno s perimetrijo po Goldmannu:

a) do 50o  ......................................................................................................................................do 5 %
b) do 30o  ...................................................................................................................................do 15 %
c) do 5o  ......................................................................................................................................do 30 %

20) Homonimna hemianopsija zaradi poškodbe vidne poti posteriorno
od optične hiazme  ................................................................................................................do 30 %

Posebni pogoji: 
1) Poškodbe očesa, vidnega živca ali vidne poti po točkah 14, 15, 16 in 20, ki 

imajo za posledico tudi oslabelost vida, se pri oceni invalidnosti ne seštevajo 
z oceno invalidnosti po točki 13, marveč se izbere tista ocena, ki je za 
zavarovanca ugodnejša, t.j. tista točka, ki prinaša večji odstotek invalidnosti.

2) Invalidnost po točki 14 se določi ob poteku 3 let po nezgodi.
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III. UŠESA 
21) Popolna gluhost obeh ušes po poškodbi z ohranjeno kalorično
 reakcijo vestibularnega organa  ...........................................................................................40 %
22) Popolna gluhost obeh ušes po poškodbi z ugaslo kalorično
 reakcijo vestibularnega organa  ...........................................................................................60 %
23) Oslabljen vestibularni organ z ohranjenim sluhom  ..............................................do 5 %
24) Popolna gluhost enega ušesa po poškodbi:

a) z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa  ..................................15 %
b) z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa na tem ušesu  ..........20 %

25) Obojestranska naglušnost po poškodbi ušes z ohranjenimi kaloričnimi 
 reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler-Sabine:

a) 20 do 30 %  ..........................................................................................................................do 5 %
b) 31 do 60 %  .......................................................................................................................do 10 %
c) 61 do 85 %  .......................................................................................................................do 20 %

26) Obojestranska naglušnost po poškodbi ušes z ugaslimi kaloričnimi 
 reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler-Sabine:

a) 20 do 30 %  .......................................................................................................................do 10 %
b) 31 do 60 %  .......................................................................................................................do 20 %
c) 61 do 85 %  .......................................................................................................................do 30 %

27) Enostranska težka naglušnost z ohranjeno kalorično reakcijo 
 vestibularnega organa po poškodbi z izgubo sluha
 na nivoju 90 do 95 decibelov  .........................................................................................do 10 %
28) Enostranska težka naglušnost z ugaslo kalorično reakcijo 
 vestibularnega organa po poškodbi z izgubo sluha 
 na nivoju 90 do 95 decibelov  .........................................................................................do 15 %
29) Delna ali popolna deformacija oziroma izguba uhlja  .......................................do 10 %

Posebni pogoji: 
1) Za naglušnost ali izgubo sluha, ki ni posledica direktne ali indirektne 

poškodbe se invalidnost ne prizna. 
2) Nad 60 let starosti se ocena naglušnosti po točkah 25, 26, 27 in 28 

zmanjša za 50 %. Za oceno je potreben sveži izrisan avdiogram.

IV. OBRAZ 
30) Zlom obraznih kosti, zaraslih z dislokacijo, dokazano z 
 RTG preiskavo  .......................................................................................................................do 10 %
31) Omejeno odpiranje ust po zlomu čeljustnih kosti:

a) razmak zgornjih in spodnjih zob do 4 cm  .................................................................5 %
b) razmak zgornjih in spodnjih zob do 3 cm  ..............................................................15 %
c) razmak zgornjih in spodnjih zob do 1,5 cm  ..........................................................30 %

32) Defekti čeljusti, jezika ali neba s funkcionalnimi motnjami  ...........................do 10 %
33) Izguba stalnih zdravih zob - za vsak zob  ..........................................................................1 % 

Posebni pogoji:
1) Za poškodbo ali izgubo popravljenega, nadomeščenega oziroma 

zdravljenega zoba se invalidnost ne prizna.
2) Za poškodbo zobne krone z ohranjeno pulpo se prizna polovica 

vrednosti, določene pod točko 33. 

34) Hromost živca facialisa po frakturi temporalne kosti ali po poškodbi 
 parotidne regije:

a) lažje stopnje  .....................................................................................................................do 10 %
b) težje stopnje, s kontrakturo in tikom mimične muskulature  .................do 20 %
c) paraliza živca facialisa  ......................................................................................................30 %

Posebni pogoji:
 Invalidnost se določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot dve leti 

po nezgodi ob predložitvi svežega EMG izvida.

V. NOS 
35) Poškodbe nosu:

a) delna izguba nosu  ........................................................................................................do 15 %
b) izguba celega nosu  ............................................................................................................30 %

36) Anosmia zaradi zloma nosu ali lobanje  .............................................................................5 %
37) Sprememba oblike nosne piramide po zlomu nosnih kosti 
 s kostno deformacijo  ..............................................................................................................do 5 %

VI. SAPNIK IN POŽIRALNIK 
38) Poškodba sapnika:

a) stanje po traheotomiji pri vitalnih indikacijah po poškodbah  .........................5 %
b) zoženje sapnika po poškodbi grla in začetnega dela sapnika  ..................10 %

39) Stenoza sapnika, zaradi česar je potrebna stalna trahealna kanila  ..............30 %
40) Trajna organska hripavost zaradi poškodbe glasilk:

a) poškodba ene glasilke  .........................................................................................................5 %
b) obojestranska poškodba glasilk  ..................................................................................15 %

41) Zoženje požiralnika:
a) lažje stopnje do polovice premera lumena  ....................................................do 10 %
b) težje stopnje nad polovico premera lumena  .................................................do 30 %

42) Popolno zoženje požiralnika z gastrostomo  ................................................................60 %

VII. PRSNI KOŠ 
43) Prelom reber zaraščen z dislokacijo, jasno viden na RTG sliki, in sicer:

a) za vsako rebro  ..........................................................................................................................1 %
b) prelom prsnice, če je zaraščena z dislokacijo za 
 celo debelino prsnice  ...........................................................................................................2 %

44) Fistula po empiemu zaradi poškodbe  ..............................................................................20 %
45) Kronični pljučni absces zaradi poškodbe  ......................................................................30 %
46) Izguba ene dojke zaradi poškodbe:

a) do 50. let starosti  .................................................................................................................20 %
b) po 50. letu starosti  ...............................................................................................................10 %

47) Izguba obeh dojk zaradi poškodbe:
a) do 50. leta starosti  ...............................................................................................................30 %
b) po 50. letu starosti  ...............................................................................................................15 %

48) Težka deformacija ene dojke zaradi poškodbe:
a) do 50. leta starosti  ...............................................................................................................10 %
b) po 50. letu starosti  ..................................................................................................................5 %

49) Posledice po poškodbi srca in velikih krvnih žil prsnega koša:
a) patološki EKG - s kronično terapijo izključno zaradi poškodbe  ........do 30 %
b) nadomeščene krvne žile z implantatom  ..........................................................do 15 %
c) rekonstrukcija aorte z implantatom  ....................................................................do 40 %

VIII. TREBUŠNI ORGANI 
50) Stanje po pretrganju trebušne prepone, po poškodbi, verificirano in 
 kirurško oskrbljeno v bolnišnici  ............................................................................................10 %
51) Poškodbe črevesa in/ali jeter, vranice, želodca:

a) s šivanjem ali lepljenjem  .................................................................................................10 %
b) poškodba črevesja in/ali želodca z resekcijo  ......................................................15 %
c) poškodba jeter z resekcijo .......................................................................................do 30 %

52) Izguba vranice (Splenectomia):
a) do 20 let starosti  ...................................................................................................................25 %
b) nad 20 let starosti  ................................................................................................................15 %

53) Poškodba trebušne slinavke z resekcijo  .................................................................do 30 %
54) Trajni anus praeternaturalis:

a) ozkega črevesa .....................................................................................................................50 %
b) širokega črevesa  ..................................................................................................................40 %

55) Fistula stercoralis  .........................................................................................................................40 %
56) Trajni prolapsus recti zaradi poškodbe mišic medeničnega dna  .....................20 %
57) Inkontinenca alvi po poškodbi analnega sfinktra dokazani 
 z EMG preiskavo:

a) delna inkontinenca  .......................................................................................................do 20 %
b) popolna inkontinenca  ........................................................................................................40 %

IX. SEČNI ORGANI 
58) Izguba ene ledvice z normalno funkcijo druge  ...........................................................30 %
59) Izguba ene ledvice z okvarjeno funkcijo druge:

a) lažje stopnje do 50 % okvarjena funkcija  .......................................................do 40 %
b) težje stopnje nad 50 % okvarjena funkcija  ....................................................do 60 %

60) Funkcionalne poškodbe ene ledvice:
a) lažje stopnje do 50 % okvarjena funkcija  .......................................................do 15 %
b) težje stopnje nad 50 % okvarjena funkcija  ....................................................do 20 %

61) Funkcionalne posledice na obeh ledvicah:
a) lažje stopnje do 50 % okvarjene funkcije obeh ledvic  ............................do 30 %
b) težje stopnje nad 50 % okvarjene funkcije obeh ledvic  .........................do 60 %

62) Motnje pri uriniranju zaradi trajne zožitve poškodovane sečnice  .............do 20 %
63) Popolna inkontinenca urina zaradi poškodbe zunanjega
 uretralnega sfinktra  .....................................................................................................................30 %
64) Postravmatske trajne urinarne fistule sečevoda, sečnega 
 mehurja ali sečnice  ....................................................................................................................40 %
65) Poškodbe mehurja z urodinamsko zmanjšano kapaciteto:

a) do 50 % zmanjšana kapaciteta  ............................................................................do 10 %
b) nad 50 % zmanjšana kapaciteta  .........................................................................do 30 %

66) Nevrogeni mehur zaradi poškodbe živcev medeničnega dna 
 dokazan z EMG preiskavo  .....................................................................................................20 %

X. MOŠKI IN ŽENSKI SPOLNI ORGANI 
67) Izguba enega moda:

a) do 60. leta starosti  ...............................................................................................................15 %
b) po 60. letu starosti  ..................................................................................................................5 %
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68) Izguba obeh mod:
a) do 60. leta starosti  ...............................................................................................................40 %
b) po 60. letu starosti  ...............................................................................................................20 %

69) Izguba penisa: 
a) do 60. leta starosti  ...............................................................................................................50 %
b) po 60. letu starosti  ...............................................................................................................30 %

70) Deformacija penisa:
a) z onemogočeno kohabitacijo do 60. leta starosti  .............................................50 %
b) z onemogočeno kohabitacijo po 60. letu starosti  .............................................30 %

71) Dokazana impotenca zaradi poškodbe živcev medeničnega dna, 
 dokazana z EMG preiskavo:

a) do 60. leta starosti  ...............................................................................................................30 %
b) po 60. letu starosti  ...............................................................................................................10 %

72) Izguba maternice in jajčnikov do 55. leta starosti:
a) izguba maternice  .................................................................................................................30 %
b) izguba vsakega jajčnika  ...................................................................................................15 %

73) Izguba maternice in jajčnikov po 55. letu starosti:
a) izguba maternice  .................................................................................................................10 %
b) izguba vsakega jajčnika  ......................................................................................................5 %

74) Poškodba vulve in/ali vagine, ki onemogoča kohabitacijo:
a) do 60. leta starosti  ...............................................................................................................50 %
b) po 60. letu starosti  ...............................................................................................................15 %

Posebni pogoji:
 Ocena po točki 71 se ne prišteva k ocenam iz poglavja XI.

XI. HRBTENICA  
75) Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga 
 (tetraplegija,triplegija, paraplegija) z nezmožnostjo 
 kontrole defekacije in uriniranja ........................................................................................100 %
76) Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga 
 (tetrapareza, tripareza) z ohranjeno 
 kontrolo defekacije in uriniranja ....................................................................................do 90 %
77) Poškodba hrbtenice s paraplegijo brez motenj pri
 defekaciji in uriniranju ................................................................................................................80 %
78) Poškodba hrbtenice s parezo spodnjih udov:

a) brez motenj sfinktrov  ..................................................................................................do 30 %
b) nevrofiziološko dokazane motnje sfinktrov ...........................................................50 %

Posebni pogoji:
1) V primeru popolnoma uspešne rehabilitacije po okvari hrbteničnega 

mozga se prizna do 20 % trajne invalidnosti.
2) Za primere po točkah 75 do 78 se določi invalidnost po končanem 

zdravljenju, vendar ne prej kot dve leti po nezgodi.
3) Invalidnost po točkah 76, 77 in 78 se po potrebi določi na osnovi SEP 

in MEP preiskave. 

79) Kifoza, skolioza, gibus zaradi poškodbe prsnih vretenc  ................................do 20 %
80) Omejena gibljivost hrbtenice po zlomu vratnega vretenca  ..........................do 20 % 
81) Stanje po zlomu prsnega vretenca (I. do X.)  ..................................................................2 %
82) Omejena gibljivost hrbtenice po zlomu prsnega vretenca XI. in XII. 
 in ledvenih vretenc  ...............................................................................................................do 35 %
83) Serijski zlom 3 ali več:

a) spinalnih nastavkov (za vsaki)  ........................................................................................1 %
b) prečnih nastavkov (za vsaki)  ...........................................................................................1 %

Posebni pogoji: 
1) Operativno oskrbljena nestabilnost hrbtenice po poškodbi se ocenjuje 

po točkah omejene gibljivosti 80 ali 82.
2) Pri zlomu več prsnih vretenc se invalidnost določi tako, da se prišteje 

po 1 % za vsak nadaljnji zlom posameznega vretenca.

XII. MEDENICA 
84) Stanje po nestabilnem zlomu medenice  ........................................................................10 %
85) Stanje po nestabilnem zlomu medenice zaraščeno z dislokacijo 
 (1 cm ali več)  ...........................................................................................................................do 30 %
86) Stanje po stabilnem zlomu medenice  .................................................................................5 %
87) Stanje po izoliranem prelomu križnice  .....................................................................do 10 %
88) Stanje po zlomu trtične kosti  ....................................................................................................2 %

XIII. ROKE  
89) Izguba obeh rok ali pesti  ......................................................................................................100 %
90) Eksartikulacija roke v rami  .....................................................................................................70 %
91) Izguba roke v nadlahti ali komolčnem sklepu  .............................................................65 %
92) Izguba roke v podlahti  ...............................................................................................................60 %
93) Izguba ene pesti  ...........................................................................................................................55 %

94) Izguba vseh prstov na obeh rokah  ....................................................................................90 %
95) Izguba palca  ...................................................................................................................................20 %
96) Izguba kazalca  ..............................................................................................................................12 %
97) Izguba sredinca, prstanca in mezinca:

a) sredinca  ........................................................................................................................................6 %
b) prstanca ali mezinca, za vsak prst  ...............................................................................3 %

98) Izguba cele metakarpalne kosti palca  ................................................................................6 %
99) Izguba cele metakarpalne kosti kazalca  ...........................................................................4 %
100) Izguba cele metakarpalne kosti sredinca, prstanca 
 ali mezinca, za vsako  ...................................................................................................................3 %

Posebni pogoji:
1) Za izgubo enega členka palca se prizna polovica, za izgubo enega 

členka ostalih prstov pa 1/3 invalidnosti, ki je določena za popolno 
izgubo prsta. 

2) Delna izguba kostnega dela členka se ocenjuje kot popolna izguba 
členka.

3) Za izgubo jagodice prsta se prizna 1/2 invalidnosti, ki je določena za 
izgubo končnega členka prsta.  

XIV. NADLAHT  
101) Omejena gibljivost v ramenskem sklepu po popolnem izpahu
 ali sklepnem ali obsklepnem zlomu kosti  .............................................................do 20 %
102) Stanje po izoliranem zlomu diafize nadlahti  .................................................................2 %
103) Stanje po rupturi rotatorne manšete v ramenskem sklepu 
 dokazani z artroskopijo ali operacijo  ................................................................................ 2 %
104) Stanje po zlomu ključnice zarasel s skrajšavo ali dislokacijo
 za debelino kosti  ...........................................................................................................................3 %
105) Delni izpah (subluksacija) akromioklavikularnega ali 
 sternoklavikularnega sklepa  ...................................................................................................2 %
106) Popoln izpah akromioklavikularnega sklepa ali 
 sternoklavikularnega sklepa  ...................................................................................................6 %
107) Endoproteza ramenskega sklepa  ....................................................................................25 %
108) Paraliza živca accesoriusa ...................................................................................................15 %
109) Paraliza brahialnega pleteža  .......................................................................................do 60 %
110) Paraliza aksilarnega živca  ....................................................................................................15 %
111) Paraliza radialnega živca  ......................................................................................................30 %
112) Paraliza živca medianusa  .....................................................................................................20 %
113) Paraliza živca ulnarisa  ............................................................................................................20 %

Posebni pogoji: 
1) Za parezo živca se prizna maksimalno do 2/3 invalidnosti, ki je zgoraj 

navedena za paralizo tega živca.
2) Za primere po točkah 108 do 113 se določi invalidnost po končanem 

zdravljenju, vendar ne prej kot 2 leti po nezgodi, s priloženim svežim 
EMG izvidom.

3) Pri vstavljeni endoprotezi se omejena gibljivost ne priznava.
4) Ocena po točki 102 se ne sešteva z točkama 101 in 118.

XV. PODLAHT 
114) Omejena gibljivost komolčnega sklepa po popolnem izpahu ali 
 sklepnem ali obsklepnem zlomu kosti  ....................................................................do 20 %
115) Ohlapnost komolčnega sklepa kirurško oskrbljena  ..................................................5 %
116) Endoproteza komolčnega sklepa  .....................................................................................25 %
117) Endoproteza glavice radiusa (delna endoproteza)  ................................................10 %
118) Omejena gibljivost po zlomu komolca ali zapestja ali podlahti:

a) supinacija  ...................................................................................................................... do 7,5 %
b) pronacija  ........................................................................................................................ do 7,5 %

119) Omejena gibljivost zapestnega sklepa po popolnem izpahu
 ali sklepnem ali obsklepnem zlomu kosti  .............................................................do 15 %
120) Endoproteza navikularne in/ali lunarne kosti  ............................................................10 %
121) Endoproteza zapestnega sklepa  ......................................................................................25 %

Posebni pogoji:
 Pri vstavljeni popolni ali delni endoprotezi se omejena gibljivost ne priznava.

XVI. PRSTI 
122) Zlom metakarpalnih kosti zaraščene z dislokacijo:

a) zlom I. metakarpalne kosti  ..............................................................................................3 %
b) za ostale metakarpalne kosti II., III., IV. in V. za vsako kost  .......................1 %

123) Nepravilno zaraščen Bennetov zlom palca  ...................................................................5 %
124) Zlom na prstih 2 do 5, zaraščen z angulacijo prsta  ..................................................2 %
125) Omejena gibljivost distalnega ali bazalnega členka palca po 
 zlomu ali izpahu  ......................................................................................................................do 4 %
126) Omejena gibljivost posameznih sklepov kazalca po zlomu ali 
 izpahu za vsak sklep  ...........................................................................................................do 2 %
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127) Omejena gibljivost posameznih sklepov po zlomu ali izpahu 
 za vsak sklep:

a) sredinca  .......................................................................................................................... do 1,5 %
b) prstanca ali mezimca  ..................................................................................................do 1 %
c) Mallet finger  .............................................................................................................................1 %

Posebni pogoji: 
1) Za različne posledice na istem sklepu se odstotki po posameznih točkah 

ne seštevajo. Invalidnost se določi po tisti točki, ki je za zavarovanca 
ugodnejša.

2) Pri poškodbi kite z operativno rekonstrukcijo in obsežnih poškodbah 
mehkih delov se invalidnost ocenjuje na osnovi izkazane omejene 
gibljivosti. Vreznine kože so izključene.

XVII. NOGE  
128) Izguba obeh nog nad kolenom  .......................................................................................100 %
129) Eksartikulacija noge v kolku  ................................................................................................70 %
130) Izguba noge nad kolenom ali v kolenskem sklepu  ................................................55 %
131) Izguba obeh nog pod kolenom  ..........................................................................................80 %
132) Izguba noge pod kolenom  ....................................................................................................45 %
133) Izguba obeh stopal  ...................................................................................................................80 %
134) Izguba enega stopala  ..............................................................................................................35 %
135) Izguba stopala v Chopartovi liniji z omejeno gibljivostjo
 skočnega sklepa  ........................................................................................................................35 %
136) Izguba stopala v Lisfrancovi liniji z omejeno gibljivostjo
 skočnega sklepa  ........................................................................................................................30 %
137) Transmetatarzalna amputacija z omejeno gibljivostjo
 skočnega sklepa  ........................................................................................................................25 %
138) Izguba cele I. ali V. metatarzalne kosti .............................................................................5 %
139) Izguba cele II., III., IV. metatarzalne kosti, za vsako kost  .....................................3 %
140) Izguba vseh prstov na eni nogi  ..........................................................................................20 %
141) Izguba palca na nogi:

a) izguba skrajnega členka palca  .....................................................................................5 %
b) izguba celega palca  .........................................................................................................10 %

142) Izguba II. do V. prsta na nogi, za vsak prst  .............................................................. 2,5 %
143) Delna izguba II. do V. prsta na nogi, za vsak prst  .....................................................1 %

XVIII. STEGNO  
144) Endoproteza kolka:

a) do 65. leta  ..............................................................................................................................30 %
b) nad 65. let  ..............................................................................................................................20 %

145) Omejena gibljivost kolčnega sklepa po popolnem izpahu
 ali sklepnem ali obsklepnem zlomu kosti  .............................................................do 20 %
146) Osna ali rotacijska anomalija po poškodbi:

a) za 10o do 15o  ............................................................................................................................5 %
b) za več kot 15o  .......................................................................................................................10 %

147) Kronični osteomielitis kosti spodnjih udov s fistulo  ...................................................5 %
148) Stanje po poškodbi velikih krvnih žil spodnjih okončin  .................................do 15 %
149) Skrajšanje ali podaljšanje noge zaradi zloma od 2 cm dalje, 
 za vsak cm  ........................................................................................................................................2 %
150) Stanje po izoliranem zlomu diafize stegnenice  ...........................................................2 %

Posebni pogoji: 
1) Pri vstavljeni endoprotezi kolka se omejena gibljivost ne priznava.
2) Ocena po točki 150 se ne sešteva z točkama 145 in 151.

XIX. GOLEN 
151) Omejena gibljivost kolenskega sklepa po popolnem izpahu ali 
 sklepnem ali obsklepnem zlomu kosti  ....................................................................do 20 %
152) Stanje po izoliranem zlomu diafize golenice  ................................................................2 %
153) Endoproteza kolena po poškodbi:

a) do 60. let  .................................................................................................................................30 %
b) nad 60. let  ..............................................................................................................................20 %

154) Stanje po rekonstrukciji križnih kolenskih vezi  .....................................................do 9 %
155) Stanje po popolni prekinitvi križnih kolenskih vezi – nerekonstruirani
 (MRI ali artroskopsko dokazana popolna prekinitev vezi)  .............................do 9 %
156) Delna odstranitev meniskusa  ........................................................................................... 1,5 %
157) Popolna odstranitev meniskusa  ...........................................................................................5 %
158) Stanje po zlomu pogačice  .......................................................................................................4 %
159) Osna ali rotacijska anomalija po zlomu goleni:

a) 10°do 15° ............................................................................................................................do 5 %
b) več kot 15°  ......................................................................................................................do 20 %

160) Omejena gibljivost skočnega sklepa po popolnem izpahu ali 
 sklepnem ali obsklepnem zlomu kosti  ....................................................................do 15 %

161) Stanje po kirurški oskrbi popolno pretrgane Achillove kite  .............................. 1,5 %
162) Endoproteza skočnega sklepa  ..........................................................................................25 %
163) Deformacija stopala po kompleksni poškodbi z uporabo
 ortopedskega čevlja:

a) lažje stopnje  .............................................................................................................................5 %
b) težje stopnje  ..................................................................................................................do 10 %

164) Večdelni zlom petnice … ......................................................................................................do 5 %
165) Deformacija po zlomu petnice (uporaba ortopedskega čevlja)  ......................15 %
166) Zlom talusa  ................................................................................................................................do 5 %
167) Deformacija po zlomu talusa (uporaba ortopedskega čevlja)  .........................15 %
168) Zlom trazalnih kosti zaraščen z dislokacijo  ...................................................................5 %
169) Zlom stopalnice zaraščen z dislokacijo:

a) I  ........................................................................................................................................................4 %
b) II. – IV  ..........................................................................................................................................2 %
c) V  .....................................................................................................................................................3 %

170) Negibljivost (ankiloza) končnega sklepa palca na nogi  .................................... 1,5 %
171) Negibljivost (ankiloza) osnovnega ali obeh sklepov palca na nogi  .................3 %
172) Negibljivost (ankiloza) osnovnega sklepa II. do V. prsta,
 za vsak prst  ................................................................................................................................. 0,5 %
173) Deformacija:

a) II. do V. prsta v zavitem položaju (digitus flexus) za vsak prst  ............. 0,5 %
b) palca v zavitem položaju (Hallux flexus)  .................................................................2 %

174) Paraliza živca ishiaticusa  ......................................................................................................40 %
175) Paraliza živca femoralisa  ......................................................................................................30 %
176) Paraliza živca tibialisa  .............................................................................................................15 %
177) Paraliza živca peroneusa  ......................................................................................................25 %
178) Paraliza živca glutealisa  ........................................................................................................10 %

Posebni pogoji: 
1) Za parezo živca na nogi se prizna maksimalno do 2/3 invalidnosti, ki 

je zgoraj navedena za paralizo tega živca.
2) Za primere, navedene v točkah 174 do 178 se določi invalidnost po 

končanem zdravljenju, vendar ne prej kot 2 leti po nezgodi s svežim 
EMG izvidom.

3) Nestabilnost skočnega sklepa po poškodbi, ki je operativno oskrbljena 
se ocenjuje po točkah za omejeno gibljivost skočnega sklepa.

4) Negibljivost interfalangealnih sklepov II. do V. prsta v iztegnjenem 
položaju, ali zmanjšana gibljivost teh sklepov ne predstavlja invalidnosti.

5) Pri vstavljeni endoprotezi se omejena gibljivost ne priznava.
6) Za primere poškodb križnih vezi in posledice navedene v točki 154 se 

invalidnost ne določa prej kot 1 leto po končanem zdravljenju. 
7) Ocena invalidnosti po točki 155 se določi ob poteku 3 let po nezgodi.
8) Točki 164 in 165 se ne seštevata.
9) Točki 166 in 167 se ne seštevata.

10) Ocena po točki 152 se ne sešteva z točkama 151 in 160. 

XX. BRAZGOTINE 
179) Poškodbene brazgotine po opeklinah:

a) do 20 % telesne površine površine  ..................................................................do 15 %
b) nad 20 % telesne površine - za vsak % nad 20 %  ...................................... 0,2 %

Posebni pogoji:
1) Če je pri oskrbi globokih opeklin uporabljen prosti transplantat se 

ocena poveča za 10 % že ocenjene površine.
2) Brazgotine po globokih opeklinah na roki in prstih se ocenjujejo le po 

točkah za gibljivost prizadetih sklepov.

180) Poškodbene brazgotine, ki zajemajo kožo, ali kožo in mišice:
a) površina večja od polovice dlani  ...........................................................................do 3 %
b) s presaditvijo kože ali tkiva  ...................................................................................do 10 %
c) stanje po Kompartment sindromu .....................................................................do 10 %

181) Obsežne brazgotine po poškodbi mišic z jasno vidnim in
 tipnim defektom  ........................................................................................................................ 1,5 % 
182) Brazgotine po poškodbi s funkcionalno motnjo: 

a) brazgotine na obrazu  ..................................................................................................do 5 %
b) na peti ali podplatu po defektu mehkih delov  ............................................do 20 %

Posebni pogoji:
1) Za funkcionalno motnjo se šteje motena mimika obraza, moteno 

žvečenje in vidni defekti tkiva.
2) Za kozmetske in estetske brazgotine na obrazu se invalidnost ne prizna.
3) Ocena invalidnosti po točkah 179 do 182 se poda najprej eno leto po 

končanem zdravljenju.
4) Kirurške kožne brazgotine se pri določanju trajne invalidnosti ne 

upoštevajo.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ta tabela invalidnosti z oznako PG-NE-tinv/17-4 se uporablja od 1. aprila 2017.



Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ta tabela zlomov, izpahov in opeklin z oznako PG-NE-tzio/17-4 se uporablja od 1. aprila 2017.

I. ZLOMI
1. Zlom lobanje  ...................................................................................................................................40 %
2. Zlom obraznih kosti  ....................................................................................................................15 %
3. Zlom čeljusti  ....................................................................................................................................15 %
4. Zlom rebra  ...........................................................................................................................................3 %
5. Zlom prsnice  ...................................................................................................................................10 %
6. Zlom telesa vratnega vretenca  ............................................................................................60 %
7. Zlom telesa prsnega vretenca  ..............................................................................................20 %
8. Zlom telesa ledvenega vretenca .........................................................................................20 %
9. Nestabilni zlom medenice .......................................................................................................60 %
10. Stabilni zlom medenice  ............................................................................................................10 %
11. Zlom križnice  ..................................................................................................................................10 %
12. Zlom trtice  ...........................................................................................................................................5 %
13. Zlom zapestnega sklepa  .........................................................................................................25 %
14. Zlom nadlahti  ..................................................................................................................................40 %
15. Zlom ramenskega sklepa  ........................................................................................................40 %
16. Zlom ključnice  ................................................................................................................................10 %
17. Zlom obeh kosti podlahti  .........................................................................................................25 %
18. Zlom ene kosti podlahti  ............................................................................................................15 %
19. Zlom komolčnega sklepa  ........................................................................................................35 %
20. Zlom prsta na roki  ...........................................................................................................................3 %
21. Zlom kolčnega sklepa  ...............................................................................................................60 %
22. Zlom stegnenice  ...........................................................................................................................20 %

23. Zlom kolenskega sklepa  ..........................................................................................................50 %
24. Zlom golenice  .................................................................................................................................20 %
25. Zlom skočnega sklepa  ..............................................................................................................35 %
26. Zlom petnice  ...................................................................................................................................40 %
27. Zlom palca na nogi  ........................................................................................................................3 %

II. IZPAHI
28. Izpah zapestnega sklepa  ........................................................................................................30 %
29. Izpah interfalangealnega sklepa roke  .................................................................................5 %
30. Izpah ramenskega sklepa .......................................................................................................25 %
31. Popoln izpah akromioklavikularnega sklepa ali sternoklavikularnega 
 sklepa  .................................................................................................................................................15 %
32. Izpah komolčnega sklepa  .......................................................................................................30 %
33. Izpah prsta na roki v MCP sklepu  .........................................................................................5 %
34. Izpah kolčnega sklepa  ..............................................................................................................30 %
35. Izpah kolenskega sklepa  .........................................................................................................30 %
36. Izpah skočnega sklepa  .............................................................................................................30 %

III. OPEKLINE
37. nad 5 do 20 % telesne površine  .........................................................................................40 %
38. nad 20 % telesne površine  ..................................................................................................100 %

Tabela zlomov, izpahov in opeklin
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Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti in asistence 
za kolesarje v okviru avtomobilskega zavarovanja

4. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovalnica ne jamči in ne povrne škod:
1) ki jih utrpi zavarovanec, njegovi družinski člani ter ostale osebe, ki živijo 

z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu;
2) na tujih stvareh, ki jih je zavarovanec vzel v zakup, uporabo, hrambo, 

prenos, na posodo ali jih ima drugače na skrbi;
3) ki so posledica zavestne kršitve veljavnih predpisov ali pa so posledica 

ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati 
njegovo škodljivo posledico;

4) posrednih škod, ki nastanejo ob zavarovalnem primeru (izguba 
zaslužka, izguba dobička, obratovalni zastoj, zahtevki invalidskega in 
pokojninskega sklada, zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja 
ter ostalih posrednih oškodovancev);

5) na tovoru, ki ga zavarovanec prevaža s kolesom in
6) ki bi nastale zaradi razlogov, opredeljenih v 15. členu teh pogojev.

5. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

(1) Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je določeno 
z višino dogovorjene zavarovalne vsote, ki po posameznem škodnem 
dogodku znaša za osebe in stvari 30.000 EUR (enotna zavarovalna vsota).

(2) Zavarovalnica izplača iz vseh zavarovalnih primerov v enem letu skupaj 
odškodnine, ki znašajo največ dogovorjeno zavarovalno vsoto (letni 
agregat).

6. člen - SOUDELEŽBA  ZAVAROVANCA

Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru soudeležen z odbitno franšizo 
v višini 10 % od sestavin za izračun dajatev zavarovalnice.

7. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1) Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če je do zavarovalnega primera 
prišlo v času trajanja zavarovanja.

(2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni 
dogodek, zaradi katerega bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek 
proti zavarovancu.

(3) Ne glede na število poškodovanih oseb oziroma poškodovanih stvari se 
vsi škodni dogodki, ki imajo isti vzrok, štejejo kot en zavarovalni primer, ki 
je nastal, ko je nastal prvi škodni dogodek te vrste, ne glede na to, kdaj so 
posamezni škodni dogodki dejansko nastali.

III. odsek  -  ASISTENCA

8. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA

(1) Če je na polici izrecno dogovorjeno zavarovanje s paketom B, zavarovalnica 
s tem zavarovanjem tudi organizira zavarovancem asistenčne storitve v 
asistenčnih primerih in krije stroške njihove izvedbe v skladu s temi pogoji. 
Asistenčne storitve obsegajo skrb za kolo in skrb za zavarovance.

(2) Skrb za kolo obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:
1) pomoč doma in na cesti ter
2) prevoz kolesa.

(3) Skrb za zavarovance obsega organizacijo asistenčne storitve zavarovalnice 
in krije stroške za:
1) prevoz zavarovancev;
2) namestitev v hotelu;
3) informacije.

9. člen - POMOČ  DOMA  IN  NA  CESTI

(1) Zavarovalnica organizira pomoč doma in na cesti v asistenčnem primeru, 
ko je kolo mogoče popraviti na samem kraju asistenčnega primera.

I. odsek  -  UVODNE  DOLOČBE

1. člen - RAZLAGA IZRAZOV

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo; 
 ♦ zavarovanec

 osebo, katere interes je zavarovan. Zavarovanec po teh pogojih je voznik 
kolesa. Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanjih 
na tuj račun; 

 ♦ polica
 listino o zavarovalni pogodbi; 

 ♦ zavarovalna premija
 znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici (v nadaljevanju: premija); 

 ♦ zavarovalnina
 znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi; 

 ♦ odškodnina
 znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi iz naslova 

zavarovanja odgovornosti; 
 ♦ asistenčni center

 organizacijsko enoto zavarovalnice, katero lahko zavarovanec oziroma 
upravičenci v nujnem primeru pokličejo 24 ur na dan na brezplačno 
telefonsko številko 080 2864 iz Republike Slovenije ali ++386 2222 2864 
iz tujine;

 ♦ kolo
 enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja 

voznik izključno z lastno močjo oziroma enosledno ali dvosledno vozilo z 
najmanj dvema kolesoma na električen in drug pogon, s pedali za pogon, 
ki ga po zakonu ni potrebno registrirati;

 ♦ izvajalec asistenčnih storitev
 pogodbeni izvajalec zavarovalnice za opravljanje asistenčnih storitev;

 ♦ asistenčni primer
 nepričakovan in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ko postane 

zavarovano kolo nevozno, neprimerno za varno vožnjo in upravičenec 
pokliče v asistenčni center zaradi organizacije asistenčnih storitev.

2. člen - OBSEG  ZAVAROVANJA  IN  UPORABA POGOJEV

(1) S tem zavarovanjem se zavaruje odgovornost kolesarja ter, če je tako 
dogovorjeno, asistenca za kolo in kolesarja. Zavarovanje je možno skleniti 
samo v okviru police avtomobilskega zavarovanja. 

(2) Zavarovanec je lahko samo fizična oseba. Po teh pogojih zavarovalno kritje 
ni podano za podjetja, ki se ukvarjajo z izposojo koles, in druge družbe. 

(3) Zavarovanje krije v obsegu, določenem s temi pogoji:
1) odgovornost (II. odsek) - paket A;
2) odgovornost (II. odsek) in asistenco - osebno in asistenco za kolo (III. 

odsek) - paket B.
(4) Zavarovanje je lahko individualno ali družinsko. V primeru sklenitve 

družinskega zavarovanja so poleg zavarovanca zavarovani tudi njegovi 
družinski člani. Za družinske člane se štejejo zakonec, izvenzakonski ali 
istospolni partner zavarovanca ter otroci in posvojenci, ki stanujejo na istem 
naslovu in skupno porabljajo svoje dohodke. Zavarujejo se tudi družinski 
člani, ki začasno prebivajo v drugem kraju zaradi šolanja ali začasne 
zaposlitve.

II. odsek  -  ODGOVORNOST

3. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovalnica krije odgovornost zavarovanca za škode, ki jih s posestjo in 
uporabo kolesa povzroči tretjim osebam in zanje odgovarja na podlagi zakona.
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(2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za 
opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.

(3) Zavarovalnica ne krije stroškov materiala in rezervnih delov.

10. člen - PREVOZ  KOLESA

(1) Zavarovalnica organizira prevoz kolesa v asistenčnem primeru, ko kolesa 
ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera.

(2) Zavarovalnica krije stroške prevoza kolesa s kraja asistenčnega primera 
do:
1) najbližjega pooblaščenega servisa za popravilo koles;
2) zavarovančevega bivališča, sedeža ali drugega mesta, če tako določi 

zavarovalnica.
 Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov dodatnega prevoza v 

istem asistenčnem primeru.
(3) Zavarovalnica krije dejanske stroške prevoza kolesa, vendar največ do 

zneska 100 EUR. 

11. člen - PREVOZ  ZAVAROVANCA

(1) Zavarovalnica organizira prevoz zavarovanca v asistenčnem primeru, ko 
kolesa ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera. 

(2) Zavarovalnica za zavarovanca organizira prevoz do:
1) najbližjega pooblaščenega servisa ali
2) bivališča ali
3) namembnega kraja ali
4) hotela.

(3) Kadar je opravljen prevoz kolesa in zavarovanca do najbližjega 
pooblaščenega servisa, kjer se ugotovi, da kolo ne bo usposobljeno za 
vožnjo še isti dan, zavarovalnica krije tudi stroške za prevoz zavarovanca 
od servisa do bivališča ali hotela.

(4) Zavarovanec lahko zahteva prevoz s kraja asistenčnega primera do 
namembnega kraja, če je ta kraj od kraja asistenčnega primera bližje, kot 
je kraj njegovega bivališča.

(5) Zavarovalnica za zavarovanca organizira prevoz z enim od naslednjih 
prevoznih sredstev:
1) vozilom izvajalca prevoza kolesa;
2) javnim prevoznim sredstvom;
3) taksijem ali  
4) nadomestnim vozilom.
 Zavarovalnica krije stroške najema nadomestnega vozila nižje kategorije 

(razred A ali B) do popravila kolesa, vendar največ za čas 24 ur. 
Zavarovanec je dolžan spoštovati pogoje najemodajalca vozila, ki so 
določeni v najemni pogodbi za nadomestno vozilo. Zavarovalnica za 
kršitve navedene pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti.

Pri najemu nadomestnega vozila zavarovalnica ne krije stroškov:
1) za gorivo, cestnine, parkirnine, ipd.;
2) morebitnih dodatnih zavarovanj, razen tistih, ki so kot obvezna 

dogovorjena v pogodbi o najemu vozila.
(6) Prevozno sredstvo in način prevoza določi zavarovalnica, če ni s temi 

pogoji drugače določeno.
(7) Če zavarovalnica organizira asistenčno storitev najema nadomestnega 

vozila, ne organizira in ne krije stroškov drugih vrst prevoza.

12. člen - NAMESTITEV  V  HOTELU

(1) Zavarovalnica organizira namestitev v hotelu v asistenčnem primeru, ko 
kolesa ni mogoče popraviti še isti dan, če je kraj asistenčnega primera od 
bivališča zavarovanca oddaljen najmanj 150 km in ni mogoče ali primerno 
opraviti prevoza v skladu z 2) in 3) točko (2) odstavka ali 4) točko (5) 
odstavka 11. člena teh pogojev.

(2) Zavarovalnica krije stroške prenočevanja z zajtrkom v hotelu največ 
kategorije treh zvezdic za dve (2) nočitvi, če kolo tudi prvi dan po 
asistenčnem primeru ni popravljeno.

(3) Zavarovalnica ne krije stroškov telefoniranja iz hotela, sobne postrežbe in 
drugih hotelskih storitev.

13. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica posreduje zavarovancem informacije o načinu odpravljanja 
posledic dogodka, ki je vzrok za asistenčni primer.

14. člen - OMEJITVE  IN  IZKLJUČITVE  ASISTENCE

(1) Zavarovanje asistence v enem zavarovalnem letu zagotavlja storitve za 
največ tri primere.

(2) Zavarovalnica ne zagotavlja storitve in ne krije stroškov:

1) med 23.00 in 6.00 uro ponoči;
2) če asistenčni center ni bil pravočasno obveščen o asistenčnem primeru 

oz. če zavarovanec ni poklical asistenčnega centra; 
3) če je storitve iz tega zavarovanja organiziral zavarovanec brez 

dovoljenja asistenčnega centra oziroma jih je opravil izvajalec, ki ga ni 
določil asistenčni center; 

4) če zavarovanec poda lažne podatke o zavarovanju in o okoliščinah 
asistenčnega primera; 

5) če je asistenčni primer nastal na področjih, ki niso dostopna s cestnim 
vozilom izvajalca asistenčnih storitev;

6) če je asistenčni primer nastal v času dirk oziroma drugih tekmovanj ali 
na organiziranih pripravah zanj;

7) če je asistenčni primer nastal zaradi vojn, invazij ali državljanskih vojn, 
izgredov ali demonstracij; 

8) če je asistenčni primer nastal zaradi delovanja jedrske energije, 
eksplozivnega tovora ali naravnih nesreč (potres, poplava ipd.);

9) asistenčnih primerov, ki bi nastali zaradi razlogov, opredeljenih v 15. 
členu teh pogojev.

IV . odsek  -  SKUPNE  DOLOČBE

15. člen - IZKLJUČITVE  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

Zavarovalnica v nobenem primeru ne povrne škode:
1) če je voznik kolo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih 

zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Šteje se, da je voznik pod vplivom 
alkohola v naslednjih primerih:
a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v krvi več kot 0,50 grama 

alkohola na kilogram krvi oziroma če ima več kot 0,24 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka;

b) če ne glede na koncentracijo alkohola kaže znake motenj v vedenju, 
katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu;

c) če je alkotest pozitiven, voznik pa ne poskrbi, da bi bila s krvno 
analizo natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, 
razen če odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);

d) če se po prometni nesreči izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti 
oziroma jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da onemogoči 
ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje 
alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nesreče.

 Šteje se, da je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi:
a) če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v 

vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi 
uživanja mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi 
ali če po prometni nesreči uživa mamila, psihoaktivna zdravila ali 
druge psihoaktivne snovi ter tako onemogoči ugotavljanje prisotnosti 
navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne 
nesreče;

b) če se po prometni nesreči izmakne preiskavi ali jo odkloni oziroma 
odkloni možnost ugotavljanja prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil 
ali drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu;

2) če zavarovanec škodo povzroči namerno.

16. člen - TERITORIALNO  OBMOČJE  KRITJA

(1) Zavarovanje po II.odseku (odgovornost,) velja na območju Evrope.
(2) Zavarovanje po III. odseku (asistenca) velja v Republiki Sloveniji, razen 

če je drugače dogovorjeno.

17. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE   
(ZAVAROVALNINA / ODŠKODNINA)

(1) Zavarovalnica plača obračunano škodo v polnem znesku, vendar največ 
do dogovorjene zavarovalne vsote.

(2) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da je zavarovanec ob sklenitvi 
zavarovanja zavarovalnici sporočil napačne ali nepopolne podatke, na 
podlagi katerih se obračunava zavarovalna premija, in je bila zaradi tega 
obračunana prenizka premija, se uporablja načelo sorazmerja. To pomeni, 
da se zavarovalnina zmanjša v sorazmerju med plačano premijo in premijo, 
ki bi morala biti plačana.

(3) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi 
del škode (soudeležba), se pri izračunu zavarovalnine upošteva tudi 
dogovorjena soudeležba zavarovanca.

(4) Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali škodo, in ki so po 
nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice, mora 
ta povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.
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(5) Ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera se izplača zavarovalnina, 
zmanjšana za morebitno že izplačano akontacijo, revalorizirano za stopnjo 
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od izplačila akontacije 
do zaključka likvidacije zavarovalnega primera.

18. člen - NEVARNOSTNE  OKOLIŠČINE

(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec zavarovalnici prijaviti 
vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti (teže rizika) in za 
katere je vedel, oziroma bi moral vedeti. Za okoliščine, ki so pomembne za 
ocenitev nevarnosti, se štejejo zlasti okoliščine, ki so zavarovalcu znane 
in na podlagi katerih je določena in obračunana premija kakor tudi one, 
ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Te okoliščine lahko zavarovalec in 
zavarovalnica določita tudi skupaj.

(2) Zavarovalec mora omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika, kakor 
tudi določitev največje verjetne škode.

19. člen - SKLENITEV  ZAVAROVALNE  POGODBE

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena na podlagi pisne ponudbe.
(2) Zavarovalnica lahko po prejemu ponudbe zahteva dopolnitve ali pojasnila. 

Šteje se, da je ponudba prispela k zavarovalnici, ko le-ta prejme zahtevane 
dopolnitve ali pojasnila.

(3) Določbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se 
spremeni obstoječa zavarovalna pogodba, razen v primeru spremembe 
zavarovalnih pogojev ali premijskega cenika.

20. člen - ZAČETEK  IN  KONEC  ZAVAROVALNEGA  
KRITJA

(1) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične po izteku 24. 
ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega 
dne plačana prva premija oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija 
plačana, če ni drugače dogovorjeno.

(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici 
naveden kot dan poteka zavarovanja. Če je v polici naveden samo začetek 
zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od 
pogodbenih strank pisno ne odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece 
pred koncem tekočega zavarovalnega leta.

21. člen - PLAČILO  PREMIJE

(1) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plačati ob prejemu zavarovalne 
listine, naslednje premije pa prvi dan vsakega zavarovalnega leta.

 Plačilo premije na podlagi računa ali drugega dokumenta, kjer se običajno 
določi rok plačila, se pri plačilu prve premije šteje za dogovor o tem, da je 
treba premijo plačati ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.

 Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, zapadejo ob 
nastanku zavarovalnega primera v plačilo vsi premijski obroki tekočega 
zavarovalnega leta.

(2) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, se lahko 
obračunajo redne obresti od zneska premije, za katero je dogovorjena 
odložitev plačila. Če obročna premija ni plačana do dneva zapadlosti, se 
lahko obračunajo zamudne obresti.

(3) Če je premija plačana po pošti, velja za čas plačila dan, ko je bil premijski 
znesek pravilno izročen pošti. Če pa je premija plačana s plačilnim nalogom, 
velja za čas plačila dan, ko pride nalog k banki zavarovalnice.

(4) Če je bila glede na dogovorjeni čas zavarovanja v zavarovalni pogodbi 
določena nižja premija, zavarovanje pa je iz kateregakoli razloga prenehalo 
pred potekom tega časa, ima zavarovalnica pravico terjati razliko do tiste 
premije, ki bi jo moral zavarovalec plačati, če bi bila pogodba sklenjena le 
za toliko časa, kolikor je resnično trajala.

(5) V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe zaradi neplačane 
zapadle premije mora zavarovalec plačati premijo za neplačani čas do 
dneva prenehanja veljavnosti pogodbe ali celotno premijo za tekoče 
zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal 
zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica plačati zavarovalnino.

22. člen - POSLEDICE,  ČE  PREMIJA  NI  PLAČANA

(1) Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino, preneha v primeru, če 
zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je zapadla po 
sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, 
po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno 
pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok 
ne more izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije.

(2) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, če 
je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po 
sklenitvi pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno 
pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje zavarovalne pogodbe 
nastopi z iztekom roka iz prvega odstavka tega člena in s prenehanjem 
zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to opozorjen v priporočenem 
pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega 
kritja.

(3) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega odstavka tega 
člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica dolžna, 
če nastane zavarovalni primer od 24. ure po plačilu premije in zamudnih 
obresti, plačati zavarovalnino. Če zavarovalec premije v tem roku ne plača, 
zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom zavarovalnega leta.

23. člen - POVRAČILO  PREMIJE

Če zavarovalna pogodba preneha veljati pred koncem dobe, za katero je 
plačana premija, pripada zavarovalnici premija do tistega dne, do katerega 
traja njeno jamstvo, če ni drugače dogovorjeno. Če je nastal zavarovalni primer, 
pripada zavarovalnici celoletna premija.

24. člen - ZAVAROVANČEVE  DOLŽNOSTI  PO  
ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega primera 
najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.

(2) Zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, 
eksplozije, vlomske tatvine in ropa oziroma poskusa teh dejanj takoj 
obvestiti pristojni organ za notranje zadeve (policijo) ter navesti, katere 
stvari so bile uničene ali poškodovane.

(3) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so 
potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

(4) Če zavarovanec svoje obveznosti iz tega člena v dogovorjenem roku ne 
izpolni, lahko zavarovalnica odkloni plačilo zavarovalnine, če zaradi te 
opustitve ne more ugotoviti nastanka zavarovalnega primera ali obsega 
poškodovanja zavarovanih stvari.

25. člen - IZVEDENSKI  IN  PRITOŽBENI  POSTOPEK

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, da določena sporna dejstva 
ugotavljajo izvedenci.

(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami niso v 
delovnem razmerju. Imenovana izvedenca pred začetkom dela imenujeta 
tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh 
izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.

(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega 
izvedenca nosi vsaka stranka polovico stroškov.

(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka je 

dovoljena pisna pritožba na pritožbeno komisijo zavarovalnice. Pritožba se 
vloži pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, ki je zahtevek obravnavala.

(6) Zavarovalnica obravnava tudi pritožbe, v katerih se zatrjuje kršitev poslovne 
morale. Pritožba se vloži pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, pri kateri 
naj bi kršitev nastala.

26. člen - ZAVAROVANJE  PO  ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Po zavarovalnem primeru, pri katerem so bile zavarovane stvari 
poškodovane, se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.

(2) Za stvari, ki po zavarovalni pogodbi veljajo za uničene ali odtujene, 
zavarovanje po zavarovalnem primeru preneha.

27. člen - SPREMEMBA  ZAVAROVALNIH  POGOJEV  ALI  
PREMIJSKEGA  CENIKA

(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik, je dolžna 
o tem obvestiti zavarovalca na primeren način (individualno obvestilo, 
objava v javnih občilih ali na spletni strani in podobno).

(2) Če zavarovalec zavarovalne pogodbe v 30 dneh od dneva obvestila ne 
odpove, se novi zavarovalni pogoji oziroma premijski cenik uporabljajo na 
začetku naslednjega zavarovalnega obdobja.

(3) Če zavarovalec zavarovalno pogodbo odpove, le-ta preneha veljati s 
potekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovalnica prejela odpoved.
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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-zsp-kolav/15-3 se uporabljajo od 1. marca 2015.

28. člen - SPREMEMBA  NASLOVA

(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega 
bivališča ali svojega imena v petnajstih dneh od dneva spremembe.

(2) Če je zavarovalec spremenil naslov bivališča ali svoje ime, pa tega ni 
sporočil zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki ga mora 
sporočiti zavarovalcu, pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega 
bivališča ali ga naslovi na zadnje znano ime.

29. člen - NAČIN  OBVEŠČANJA

(1) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah zavarovalne pogodbe, 
morajo biti pisne z izjemo obvestila zavarovalnice po 27. členu teh pogojev.

(2) Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pred koncem roka pošlje s 
priporočenim pismom.

(3) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme.

30. člen - VARSTVO  OSEBNIH  PODATKOV

(1) Zavarovalec dovoljuje, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, osebne podatke iz zavarovalne pogodbe obdeluje zavarovalnica 
in z njo kapitalsko povezana podjetja ter pooblaščena podjetja za 
zastopanje in posredovanje zavarovanj ter da se ti podatki uporabljajo v 
zbirkah podatkov, ki jih vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo navedena podjetja. 
Pooblaščena podjetja za zastopanje in posredovanje so podjetja, ki so 
z zavarovalnico sklenila pogodbo o zavarovalnem zastopanju oziroma 
posredovanju in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

(2) Zavarovalec dovoljuje, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, zavarovalnica obdeluje osebne podatke iz prejšnjega odstavka, 
razen občutljivih osebnih podatkov, tudi za namen neposrednega trženja 
zase in za povezane družbe, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo 
in so navedene na seznamu, dostopnem na: www.triglav.eu/sl/o_skupini/
druzbe/. Zavarovalec lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za 
namen neposrednega trženja kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano 
na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

31. člen - POSREDOVANJE  OSEBNIH  PODATKOV  
POGODBENIM  PARTNERJEM

Zavarovalec dovoljuje posredovanje potrebnih podatkov pogodbenemu 
izvajalcu Zavarovalnice Triglav d.d. za izvedbo asistenčnih storitev.

32. člen - UPORABA  ZAKONA

Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico 
na drugi strani se uporabljajo tudi določila Obligacijskega zakonika.

33. člen - PRISTOJNOST  V  PRIMERU  SPORA

Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico na 
drugi strani rešuje sodišče, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne pogodbe, 
ali po posebnem dogovoru Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., ali pa 
po posebnem dogovoru Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem 
združenju.
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Splošni pogoji za zavarovanje
rehabilitacije po prometni nesreči

Uvodne določbe

1. člen - ZAVAROVANJE  REHABILITACIJE  PO  PROMETNI  
NESREČI 

(1)	 Zavarovanje	rehabilitacije	po	prometni	nesreči	(v	nadaljevanju:	zavarovanje)	
je	prostovoljno	zdravstveno	zavarovanje,	ki	zavarovancu,	ob	 izpolnitvi	
predpostavk	iz	Splošnih	pogojev	krije	stroške	postopkov	diagnosticiranja,	
zdravljenja	 in	rehabilitacije	posledic	prometne	nesreče	z	zavarovanim	
vozilom,	ki	so	navedeni	v	4.	členu	Splošnih	pogojev,	opravljenih	pri	
izvajalcih	zdravstvenih	storitev	 in	najavljeni	preko	asistenčnega	centra	
Triglav,	Zdravstvene	zavarovalnice,	d.d.,	Zdravstvena	točka®.

(2)	 Zavarovanje	je	sklenjeno	z	Zavarovalnico	Triglav,	d.d.	in	Triglav,	Zdravstveno	
zavarovalnico,	d.d.	(v	nadaljevanju	obe:	zavarovalnica),	ki	skladno	s	temi	
splošnimi	pogoji	izvajata	zavarovanje.

2. člen - ZDRAVSTVENA  TOČKA® 

(1)	 Zdravstvena	točka®	je	asistenčni	center	Triglav,	Zdravstvene	zavarovalnice,	
d.d.,	ki	zavarovalcu	 in	zavarovancu	nudi	 informacije	o	zavarovanju	 in	
izvajalcih,	organizira	termin	obravnave,	daje	soglasje	in	zagotavlja	pomoč	
pri	uveljavljanju	pravic	iz	zavarovanja.	

(2)	 Orodja	Zdravstvene	točke®	so:	
1)	 Zdravstvena	KLIC®	(telefonski	stik)	na	tel.	št.	080	66	22	11	
2)	 Zdravstvena	KLIK®	(elektronski	stik)	na	tocka@zdravstvena.net
3)	 zastopstvo	zavarovalnice	(osebni	stik).	

(3)	 Zavarovalnica	ima	kontakte	Zdravstvene	točke® objavljene na svoji spletni 
strani.	

3. člen - OPREDELITEV  IZRAZOV 

(1)	 V	Splošnih	pogojih	veljajo	v	moškem	spolu	uporabljeni	 izrazi	za	osebe	
ženskega	in	moškega	spola.	

(2)	 Izrazi	v	Splošnih	pogojih	pomenijo:	
1.	 ambulantna rehabilitacija	so	storitve	ambulantnih	terapij,	določene	v	

4.	členu	Splošnih	pogojev;	
2.	 izvajalec zdravstvenih storitev je	oseba,	ki	ima	veljavno	dovoljenje	

za	opravljanje	zdravstvene	ali	z	zdravstvenimi	storitvami	povezane	
dejavnosti	oziroma	dovoljenje	za	samostojno	delo	zdravnika	ali	
zobozdravnika,	 in	je	priznana	s	strani	zavarovalnice	(v	nadaljevanju	
izvajalec);	

3.	 pogodbeni izvajalec je	izvajalec,	s	katerim	ima	zavarovalnica	sklenjeno	
pogodbo	za	izvajanje	zavarovanja;	

4.	 zavarovalna vsota je	najvišji	znesek	zavarovalnine,	do	katerega	jamči	
zavarovalnica	med	trajanjem	zavarovanja,	in	je	navedena	na	potrdilu	
o	kritju	oziroma	na	zavarovalni	polici;	

5.	 mirovanje zavarovanja je	obdobje,	za	katerega	zavarovalec	nima	
obveznosti	plačevanja	zavarovalne	premije,	zavarovalnica	pa	ne	
zagotavlja	zavarovalnega	jamstva;	

6.	 naročilnica	 je	 listina	zavarovalnice,	 s	katero	 je	določen	obseg	
zdravstvenih	storitev,	ki	jih	lahko	v	breme	zavarovalnice	opravi	izvajalec;	

7.	 obravnava je	zahtevni	diagnostični	postopek,	ambulantna	rehabilitacija,	
zdraviliško	 zdravljenje,	 psihološka	 pomoč	 in	 zobnoprotetična	
rehabilitacija;	

8.	 ožji družinski član je	zakonec,	zunajzakonski	partner,	partner	
neregistrirane	ali	registrirane	istospolne	partnerske	skupnosti	ter	otroci;	
starši,	če	ni	predhodno	naštetih	oseb;	

9.	 posledica prometne nesreče je	 telesna	poškodba	 in	psihološka	
posledica;	

10. telesna poškodba je	sprememba	ali	prizadetost	tkiva,	organa	oziroma	
organizma,	ki	ne	vsebuje	elementov	bolezni	ali	degenerativnega	
procesa,	ki	povečuje	nagnjenost	k	poškodbam,	ter	nastane	zaradi	
nenadnega,	nepredvidenega	in	od	zavarovančeve	volje	neodvisnega	
delovanja	zunanje	sile	na	zavarovančevo	telo	v	prometni	nesreči	z	
zavarovanim	vozilom; 

11.	 psihološka posledica je	stanje	slabega	duševnega	počutja	po	smrti	
zavarovanca	v	prometni	nesreči,	ki	zahteva	psihološko	pomoč; 

12.	psihološka pomoč so	storitve	ambulantnih	terapij,	določene	v	4.	členu	
Splošnih	pogojev;	

13. prometna nesreča je	nesreča,	ki	po	vsebini	ustreza	zakonski	opredelitvi	
prometne	nesreče,	zgodila	pa	se	je	na	katerikoli	površini,	kjer	se	opravlja	
promet	z	zavarovanim	vozilom;	

14.	polica	je	listina	o	sklenjeni	zavarovalni	pogodbi;	
15.	Splošni pogoji so	Splošni	pogoji	za	zavarovanje	rehabilitacije	po	

prometni	nesreči	(PG-zrn/16-3);	
16. Seznam zdravstvenih storitev zdraviliškega zdravljenja je	seznam	

zdravstvenih	storitev	zdraviliškega	zdravljenja,	ki	jih	krije	zavarovanje,	
in	je	sestavni	del	Splošnih	pogojev;	

17.	smrt zavarovanca v prometni nesreči je	smrt	zavarovanca,	ki	nastopi	
v	prometni	nesreči	ali	neposredno	po	njej,	ali	smrt	zavarovanca,	ki	
nastopi	kasneje	in	so	njen	vzrok	poškodbe,	ki	jih	je	zavarovanec	zadobil	
v	prometni	nesreči;	

18.	upravičenec je	ožji	družinski	član	zavarovanca,	ki	je	v	primeru	smrti	
zavarovanca	v	prometni	nesreči	upravičen	do	psihološke	pomoči,	in	ni	
zavarovanec;	

19. zobnoprotetična rehabilitacija so	storitve,	določene	v	4.	členu	
Splošnih	pogojev;	

20.	zahtevni diagnostični postopek so	zahtevne	diagnostične	preiskave,	
določene	v	4.	členu	Splošnih	pogojev;	

21. zavarovalec je	fizična	ali	pravna	oseba,	ki	z	zavarovalnico	sklene	
zavarovalno	pogodbo;	

22.	zavarovalna premija je	pogodbeni	znesek,	ki	ga	zavarovalec	plača	
zavarovalnici;	

23.	zavarovalni primer je	dogodek,	na	podlagi	katerega	nastane	obveznost	
zavarovalnice	iz	zavarovalne	pogodbe;	

24.	zavarovalnica	 je	Zavarovalnica	Triglav,	d.d.	 in	Triglav,	Zdravstvena	
zavarovalnica,	d.d.; 

25.	zavarovalnina	 je	znesek	zdravstvenih	storitev,	ki	ga	zavarovalnica	
plača	ob	nastopu	zavarovalnega	primera;	

26.	zavarovalno jamstvo je	zaveza	zavarovalnice,	da	ob	z	zavarovalno	
pogodbo	dogovorjenih	pogojih	 izpolni	obveznosti	 iz	zavarovalne	
pogodbe;	

27.	zavarovanec je	fizična	oseba,	katere	interes	je	zavarovan	z	zavarovalno	
pogodbo.	Zavarovanci	po	tej	pogodbi	so	(a)	oseba,	ki	 ima	po	volji	
lastnika	zavarovanega	vozila	opravek	s	tem	vozilom	(voznik),	(b)	osebe,	
ki	se	prevažajo	z	zavarovanim	vozilom	po	volji	njegovega	 lastnika	
(sopotniki).	Šteje	se,	da	je	skupno	število	zavarovancev	pod	(a)	in	(b)	
največ	enako	številu	registriranih	potniških	mest	v	zavarovanem	vozilu	
–	vsakokratni	voznik	in	sopotniki;	

28.	zavarovano vozilo je	vozilo,	za	katero	ima	lastnik	veljavno	obvezno	
zavarovanje	avtomobilske	odgovornosti	 iz	1.	odstavka	20.	člena	
Splošnih	pogojev;	

29.	zdravilišče je	naravno	zdravilišče,	ki	 izvaja	storitve	zdraviliškega	
zdravljenja	in	s	katerim	ima	zavarovalnica	sklenjeno	pogodbo	o	izvajanju	
zdravstvenih	storitev;

30.	zdraviliško zdravljenje sestavljajo	storitve	medicinske	rehabilitacije	
ob	souporabi	naravnih	zdravilnih	sredstev	po	standardih	zdraviliškega	
zdravljenja	ter	storitve	namestitve	in	prehrane	v	zdravilišču.	

Vsebina in obseg zavarovanja

4. člen - VSEBINA  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanje	krije	stroške	zahtevnega	diagnostičnega	postopka	zaradi	
ugotavljanja	ustreznega	nadaljnjega	zdravljenja	ali	rehabilitacije	poškodb	v	
prometni	nesreči,	ki	na	podlagi	utemeljene	medicinske	indikacije	nastanejo	
pri	izvajalcu.	Zahtevni	diagnostični	postopek	je	računalniška	tomografija	
(CT,	CTA)	ali	magnetna	resonanca	(MR,	MRA).	



PG-zrn/16-3

(2)	 Zavarovanje	krije	stroške	ambulantne	rehabilitacije,	ki	na	podlagi	utemeljene	
medicinske	indikacije	nastanejo	pri	izvajalcu	zaradi	zdravljenja	poškodb	
v	prometni	nesreči.	Ambulantna	rehabilitacija	zajema	storitve	ambulantne	
fizioterapije,	vključno	s	pregledom	specialista	fiziatra,	protibolečinske	
terapije,	delovne	terapije	oziroma	govorne	terapije.	

(3)	 Zavarovanje	krije	stroške	zdraviliškega	zdravljenja	po	poškodbah	v	
prometni	nesreči,	kjer	je	posledica:	
1)	 poškodba	(zlom,	izvin,	izpah)	sklepa	okončine	(rama,	komolec,	kolk,	

koleno,	skočni	sklep),	kjer	je	posledica	omejena	gibljivost	sklepa;	
2)	 crush	poškodba	(zmečkaninski	sindrom),	kjer	 je	posledica	omejena	

gibljivost	sklepa	okončine	(rama,	komolec,	kolk,	koleno,	skočni	sklep);	
3)	 poškodba	medenice,	kjer	sta	posledici	prikrajšava	ekstremitete	 ter	

statične	motnje	oziroma	omejena	aktivna	gibljivost	kolka;	
4)	 poškodba	(zlom)	dolge	kosti	z	izjemo	piščali,	kjer	je	posledica	omejena	

aktivna	gibljivost	sosednjega	sklepa;	
5)	 poškodba	hrbtenice,	kjer	sta	posledici	omejena	gibljivost	in	nevrološki	

izpadi;	
6)	 poškodba	(zlom)	teles	vretenc,	ki	ima	za	posledico	omejeno	gibljivost	v	

vratnem	in	ledvenem	predelu,	oziroma	kompresijski	zlom	teles	vretenc,	
če	so	prizadeta	več	kot	tri	telesa	vretenc;	

7)	 poškodba	brahialnega	pleteža,	femoralnega	živca	oziroma	ishiadičnega	
živca,	kjer	je	posledica	omejena	gibljivost	okončine;	

8)	 poškodba	možganov,	kjer	je	posledica	omejena	gibljivost	okončine;	
9)	 opekline	oziroma	ozebline,	kjer	je	posledica	omejena	gibljivost	sklepa	

okončine	(rama,	komolec,	kolk,	koleno,	skočni	sklep).	
(4)	 Zavarovanje	krije	stroške	psihološke	pomoči	zavarovancu	oziroma	

upravičencu	v	primeru	smrti	v	prometni	nesreči.	Psihološka	pomoč	so	
storitve	klinične	psihologije	in	psihoterapije	pri	izvajalcu.	

(5)	 Zavarovanje	krije	stroške	zobnoprotetične	rehabilitacije	zaradi	poškodb	
zob	v	prometni	nesreči.	

5. člen - OBSEG  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanje	ima	zavarovalno	vsoto,	ki	je	navedena	v	zavarovalni	pogodbi	
in	 je	najvišji	znesek	zavarovalnine,	do	katerega	jamči	zavarovalnica	za	
posameznega	zavarovanca	za	zavarovalna	kritja	 iz	4.	člena	Splošnih	
pogojev.

(2)	 Zavarovanje	po	posameznem	zavarovalnem	primeru	krije	zavarovancu	
stroške	dveh	(2)	zahtevnih	diagnostičnih	postopkov	iz	1.	odstavka	4.	člena	
Splošnih	pogojev.

(3)	 Zavarovanje	po	posameznem	zavarovalnem	primeru	krije	zavarovancu	
stroške	do	dvajset	(20)	storitev	ambulantne	rehabilitacije	iz	2.	odstavka	4.	
člena	Splošnih	pogojev.

(4)	 Zavarovanje	po	posameznem	zavarovalnem	primeru	krije	zavarovancu	
stroške	do	deset	(10)	storitev	psihološke	pomoči	iz	4.	odstavka	4.	člena	
Splošnih	pogojev.	Če	je	po	preminulem	zavarovancu	več	upravičencev,	jim	
zavarovanje	krije	stroške	skupno	do	deset	(10)	storitev	psihološke	pomoči	
iz	4.	odstavka	4.	člena	Splošnih	pogojev.	

(5)	 Če	zavarovanec	v	prometni	nesreči	utrpi	več	telesnih	poškodb,	se	pri	kritju	
zdraviliškega	zdravljenja	iz	3.	odstavka	4.	člena	Splošnih	pogojev	to	šteje	
za	en	zavarovalni	primer.	

(6)	 Zavarovanje	krije	stroške	zdraviliškega	zdravljenja	do	deset	(10)	dni	na	
zavarovalni	primer	na	zavarovanca,	vendar	največ	do	višine	zavarovalne	
vsote.	

(7)	 Zavarovanje	krije	na	dan	zdraviliškega	zdravljenja	povprečno	največ	šest	
(6)	medicinsko	utemeljenih	zdravstvenih	storitev,	ki	 jih	v	času	trajanja	
zdraviliškega	zdravljenja	določi	zdravnik	v	zdravilišču.	

(8)	 Zavarovanje	krije	storitve	namestitve	zavarovanca	na	negovalnem	oddelku	
oziroma	v	dvoposteljni	sobi	kategorije	****	in	polni	penzion.	

Pogoji in način uveljavljanja pravic iz zavarovanja

6. člen - UPORABA  ZDRAVSTVENE  TOČKE® 

Zavarovanec	oziroma	upravičenec	uveljavlja	pravice	 iz	zavarovanja	preko	
Zdravstvene	točke®.	

7. člen - NAJAVA  OBRAVNAVE

Zavarovanec	oziroma	upravičenec	obravnavo	pri	 izvajalcu	vnaprej	najavi	
zavarovalnici	preko	orodij	Zdravstvene	 točke®	 in	z	zavarovalnico	uskladi	
izvedbo	obravnave.

8. člen - PODLAGA  ZA  UVELJAVLJANJE  PRAVIC  IZ  
ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanec	oziroma	upravičenec	uveljavlja	pravice	 iz	zavarovanja	
na	podlagi	 policijskega	zapisnika	o	prometni	 nesreči,	medicinske	
dokumentacije	in	naslednjih	dokazil:
1)	 za	zahtevni	diagnostični	postopek	z	napotnico	osebnega	zdravnika	in	

izvidom	zdravnika	specialista	izvajalca;
2)	 za	ambulantno	rehabilitacijo	z	napotnico	osebnega	zdravnika	in	izvidom	

zdravnika	specialista	izvajalca;
3)	 za	zdraviliško	zdravljenje	z	medicinsko	dokumentacijo	že	opravljenega	

zdravljenja	poškodbe,	in,	če	obstajajo,	z	mnenjem	imenovanega	zdravnika	
pri	nosilcu	obveznega	zdravstvenega	zavarovanja	oziroma	izvedenskim	
mnenjem	invalidske	komisije	pri	nosilcu	obveznega	pokojninskega	
in	 invalidskega	zavarovanja	oziroma	drugim	uradnim	zaznamkom;

4)	 za	psihološko	pomoč	zavarovanec	z	mrliškim	listom,	 iz	katerega	je	
razvidna	smrt	drugega	zavarovanca	v	prometni	nesreči;	upravičenec	
pa	z	mrliškim	 listom,	 iz	katerega	 je	razvidna	smrt	zavarovanca,	ki	
je	ožji	družinski	član	upravičenca,	 ter	 izpiskom	iz	uradnih	evidenc,	
s	katerim	upravičenec	 izkazuje	status	ožjega	družinskega	člana,	
oziroma	podpisano	pisno	izjavo	izvenzakonskega	partnerja	o	obstoju	
zunajzakonske	skupnosti	z	zavarovancem	oziroma	 istospolnega	
partnerja	o	obstoju	istospolne	neregistrirane	skupnosti	z	zavarovancem	
v	času	pred	smrtjo	zavarovanca	v	prometni	nesreči;

5)	 za	zobnoprotetično	rehabilitacijo	z	RTG	posnetkom	(Ortopan),	izvidom	
kliničnega	pregleda	izbranega	zobozdravnika,	iz	katerega	je	razviden	
status	zob,	poškodovanih	v	prometni	nesreči,	predhodno	narejenim	
načrtom	terapije	zobnoprotetične	rehabilitacije	in	predračunom	izvajalca	
ter	drugo	medicinsko	dokumentacijo,	 iz	katere	 je	 razvidno,	da	 je	
poškodba	zob	posledica	prometne	nesreče.

9. člen - NAČIN  UVELJAVLJANJA  PRAVIC  IZ  ZAVAROVANJA

(1)	 Zavarovanec	oziroma	upravičenec	prejme	obravnavo	iz	4.	člena	Splošnih	
pogojev	pri	izvajalcu.

(2)	 Zavarovanec	oziroma	upravičenec	prejme	zdravstvene	storitve	iz	4.	člena:
1)	 ob	predhodno	pridobljenem	soglasju	zavarovalnice	skladno	z	10.	

členom	Splošnih	pogojev	ali
2)	 brez	predhodno	pridobljenega	soglasja	zavarovalnice,	pri	čemer	stroške	

opravljenih	zdravstvenih	storitev	 izvajalcu	plača	sam	neposredno,	
zavarovalnica	pa	mu	na	podlagi	zahtevka	za	povrnitev	stroškov	povrne	
stroške	skladno	s	14.	členom	Splošnih	pogojev.

10. člen - SOGLASJE  ZAVAROVALNICE  ZA  IZVEDBO 
OBRAVNAVE

(1)	 Zavarovanec	oziroma	upravičenec	ob	predhodno	pridobljenem	soglasju	
zavarovalnice	za	izvedbo	obravnave,	uveljavlja	obravnavo	pri	izvajalcu:	
1)	 z	naročilnico	ali
2)	 brez	naročilnice	ob	vnaprejšnjem	zagotovilu	zavarovalnice	o	povrnitvi	

stroškov	obravnave	na	podlagi	vloženega	zahtevka	za	povrnitev	
stroškov,	pri	čemer	zavarovalnici	za	 izdajo	soglasja	predloži	vso	
potrebno	dokumentacijo	iz	1.	odstavka,	8.	člena	Splošnih	pogojev	in	v	
dogovoru	z	zavarovalnico	izbere	izvajalca.

(2)	 Zavarovalnica	o	soglasju	za	 izvedbo	obravnave	obvesti	zavarovanca	
oziroma	upravičenca.

11. člen - ORGANIZACIJA  TERMINA  OBRAVNAVE

(1)	 Zavarovanec	oziroma	upravičenec	dogovori	z	zavarovalnico	 termin	
obravnave	pri	pogodbenem	izvajalcu	najkasneje	v	petnajstih	(15)	dneh	
po	prejemu	soglasja	za	izvedbo	obravnave.

(2)	 Zavarovanec	oziroma	upravičenec	lahko	dogovorjeni	termin	obravnave	pri	
pogodbenem	izvajalcu	odpove	ali	predlaga	njegovo	spremembo	le	zaradi	
izrednih	okoliščin,	ki	jih	ni	mogel	pričakovati,	preprečiti	ali	se	jim	izogniti,	o	
čemer	zavarovanec	oziroma	upravičenec	zavarovalnico	nemudoma	obvesti	
in	predloži	ustrezna	dokazila.

(3)	 V	primeru	odpovedi	dogovorjenega	termina	obravnave	pri	pogodbenem	
izvajalcu	s	strani	zavarovalnice,	zavarovalnica	omogoči	zavarovancu	
oziroma	upravičencu	nadomestni	 termin	najkasneje	osem	(8)	dni	po	
dogovorjenem	terminu.

(4)	 Termin	obravnave	pri	izvajalcu,	ki	ni	pogodbeni,	organizira	zavarovanec	
oziroma	upravičenec	sam,	če	ni	dogovorjeno	drugače.
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12. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVANCA  OZIROMA  
UPRAVIČENCA  OB  IZVEDBI  OBRAVNAVE

Zavarovanec	oziroma	upravičenec	je	dolžan	upoštevati	navodila	za	izvedbo	
obravnave,	ki	mu	jih	predhodno	posreduje	zavarovalnica	oziroma	izvajalec,	in	ob	
izvedbi	obravnave	predložiti	medicinsko	dokumentacijo,	skladno	s	temi	navodili.

13. člen - PLAČILO  STROŠKOV  OBRAVNAVE  NA 
PODLAGI NAROČILNICE

Zavarovalnica	plača	izvajalcu	zdravstvene	storitve,	ki	jih	je	na	podlagi	naročilnice	
opravil	zavarovancu	oziroma	upravičencu,	v	skladu	z	zavarovalno	pogodbo.	

14. člen - ZAHTEVEK  ZA  POVRNITEV  STROŠKOV  
OBRAVNAVE

(1)	 Zahtevek	za	povrnitev	stroškov	pri	izvajalcu	opravljene	obravnave	zavarovanec	
ali	upravičenec	vloži	v	enem	(1)	mesecu	od	datuma	opravljenih	zdravstvenih	
storitev.	

(2)	 Zahtevku	za	povrnitev	stroškov	obravnave	morata	biti,	poleg	dokumentacije	
iz	1.	odstavka,	8.	člena	Splošnih	pogojev,	priložena	kopija	izvida	obravnave	
in	izvirnik	računa	izvajalca	s	specifikacijo	opravljenih	zdravstvenih	storitev;

(3)	 V	primeru	upravičenosti	do	povrnitve	stroškov	obravnave	zavarovalnica	
v	štirinajstih	(14)	dneh	povrne	zavarovancu	oziroma	upravičencu	stroške	
zdravstvenih	storitev	na	račun,	ki	ga	navede	v	zahtevku	za	povrnitev	
stroškov	obravnave.

15. člen - DOKUMENTACIJA  ZA  UVELJAVLJANJE  
PRAVIC  IZ  ZAVAROVANJA

Zavarovanec	ali	upravičenec	na	svoje	stroške	pridobi	in	predloži	zavarovalnici	
vse	 informacije	 in	dokumentacijo	 iz	tega	poglavja	ter	drugo	dokumentacijo	
na	zahtevo	zavarovalnice	za	ugotovitev	obveznosti	iz	zavarovalne	pogodbe.

16. člen - ODLOČANJE  O  UPRAVIČENOSTI  DO  
IZPLAČILA  ZAVAROVALNINE

Zavarovalnica	v	petnajstih	(15)	dneh	po	prejemu	celotne	dokumentacije	odloči	o	
upravičenosti	do	izplačila	zavarovalnine	in	o	tem	obvesti	zavarovanca	oziroma	
upravičenca.

Omejitve in izključitve zavarovanja

17. člen - OMEJITVE  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE 

(1)	 Upravičenost	do	zdraviliškega	zdravljenja	obstaja:	
1)	 pri	omejeni	gibljivosti	sklepa	v	primeru,	ko	 je	omejenost	gibljivosti	

sklepa	v	eni	smeri	več	kot	1/3	normalne	povprečne	gibljivosti	sklepa.	
Pri	ocenjevanju	omejene	gibljivosti	sklepa	se	uporablja	goniometrična	
metoda	meritev;	

2)	 pri	zlomu	v	primeru,	ko	gre	za	zlom,	ki	sega	v	sklep,	oziroma	za	zlom,	
ki	v	celoti	zajema	sklep;	

3)	 pri	izpahu	v	primeru,	ko	gre	za	popoln	izpah	s	pretrganjem	vezi;	
4)	 pri	 izvinu	v	primeru,	ko	gre	za	najtežjo	obliko	izvina,	za	katerega	je	

značilno	popolno	pretrganje	vezi,	nestabilnost	sklepa	ter	spremljajoče	
hude	bolečine,	otekline	in	podkožne	krvavitve;	

5)	 pri	omejeni	gibljivosti	hrbtenice	v	primeru,	če	je	medicinsko	ugotovljena	
poškodba	hrbteničnega	skeleta	ali	premik	med	korpusi	vretenc	večji	od	
treh	milimetrov.	

(2)	 Zavarovanec	je	do	zdraviliškega	zdravljenja	upravičen	v	primeru,	da	mu	
zagotavlja	bistveno	 izboljšanje	zdravstvenega	stanja	za	daljši	čas	ali	
povrnitev	funkcionalnih	in	delovnih	sposobnosti	ali	pa	v	daljšem	časovnem	
obdobju	preprečuje	poslabšanje	zdravstvenega	stanja.	

(3)	 Pravici	do	zdraviliškega	zdravljenja	 in	storitev	ambulantne	fizioterapije,	
vključno	s	pregledom	specialista	fiziatra,	kot	del	ambulantne	rehabilitacije,	
se	izključujeta.	

(4)	 Zdraviliškega	zdravljenja	ni	možno	odobriti	ali	v	primeru	predhodne	
odobritve	uveljaviti	v	primerih	znakov	vnetnih	procesov	kože,	nezdravljene	
duševne	motnje	ali	motnje	osebnosti,	 zaradi	katere	zavarovanec	ni	
sposoben	sodelovati	v	postopku	zdraviliškega	zdravljenja,	toksikomanije	
in	kroničnega	etilizma,	nezdravljene	epilepsije,	akutnih	 in	kroničnih	
(v	 kužnem	stanju)	nalezljivih	bolezni,	 aktivnih	 in	evolutivnih	oblik	
tuberkuloze,	kronične	organske	bolezni	v	fazi	akutnega	poslabšanja,	ki	
lahko	povzroči	dekompenzacijo	vitalnih	organov,	diabetične	ketoacidoze	

in	hiperozmolarnega	sindroma,	pogostih	in	močnejših	krvavitev,	rakastih	
novotvorb,	ki	niso	bile	operativno	odstranjene	ali	zaustavljene	v	rasti	
z	obsevanjem	ali	kemoterapijo,	demence	in	 težjih	oblik	generalizirane	
ateroskleroze.	

(5)	 V	primeru	poškodbe	možganov	mora	zavarovanec	pred	začetkom	
zdraviliškega	zdravljenja	zaključiti	rehabilitacijo	v	zdravstveni	instituciji,	ki	
izvaja	ustrezne	programe,	oziroma	predložiti	zdravniško	potrdilo,	da	takšna	
rehabilitacija	ni	potrebna.	

(6)	 V	primeru	prenehanja	razlogov	iz	četrtega	oziroma	petega	odstavka	tega	
člena,	lahko	zavarovanec	najkasneje	v	roku	treh	let	od	nastanka	poškodbe	
vloži	zahtevek	za	ponovno	oceno	upravičenosti.	

(7)	 Storitve	psihološke	pomoči	se	 lahko	prejmejo	pri	specialistu	klinične	
psihologije,	 specialistu	psihiatru	ali	drugem	zdravniku	specialistu	z	
opravljenim	podiplomskim	izobraževanjem	s	področja	psihoterapije.	

18. člen - IZKLJUČITVE  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE 

(1)	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	storitev	nujne	medicinske	pomoči.	
(2)	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	estetske	stomatologije,	katere	namen	je	

ureditev	estetskega	videza	zobovja	in	ni	posledica	prometne	nesreče.	
(3)	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	zdraviliškega	zdravljenja	za	poškodbe,	ki	so	

nastale	pred	začetkom	zavarovanja	ali	so	posledica	bolezenskih	stanj	kot	
npr.	okvara	discus	hernie	(cervicobrahialgija,	lumboischialgija).	

(4)	 Ponovno	zdraviliško	zdravljenje	in	ponovna	ambulantna	rehabilitacija	po	
isti	poškodbi	ni	pravica	iz	zavarovanja.	

(5)	 Izključene	so	obveznosti	zavarovalnice	za	posledice	prometne	nesreče,	
ki	niso	bile	znane	ali	ugotovljene	v	medicinski	dokumentaciji	v	prvem	letu	
po	prometni	nesreči.	

(6)	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	telekomunikacijskih	storitev	ter	drugih	osebnih	
stroškov	zavarovanca	med	trajanjem	zdraviliškega	zdravljenja.	

(7)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	zdravljenja	v	primeru	neodgovornega	
ravnanja	oziroma	opustitve	potrebnega	ravnanja	zavarovanca	po	nastanku	
poškodbe	ter	v	primeru,	če	se	zavarovanec	ne	drži	navodil	 lečečega	
zdravnika.	

(8)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	zdraviliškega	zdravljenja	v	primeru,	če	je	
posledica	poškodbe	zgolj	pretres	možganov	in	iz	njega	izvirajoče	posledice.	

(9)	 Izključene	so	vse	obveznosti	zavarovalnice,	kadar	do	poškodbe	pride:	
1)	 zaradi	vojnih	ali	vojni	podobnih	dogodkov,	sabotaž	in	terorističnih	dejanj	

ne	glede	na	to,	ali	je	zavarovanec	v	njih	aktivno	ali	pasivno	sodeloval;	
2)	 zaradi	neposrednega	ali	posrednega	delovanja	jedrske	energije	ter	ob	

naravnih	nesrečah;	
3)	 pri	pripravi,	poskusu	ali	izvršitvi	kaznivega	dejanja,	kakor	tudi	pri	pobegu	

po	takšnem	dejanju;	
4)	 zaradi	sodelovanja	ali	povzročanja	fizičnega	obračunavanja,	razen	v	

primeru	uradno	dokazane	samoobrambe,	kar	mora	zavarovanec	sam	
dokazovati;	

5)	 zaradi	samopoškodbe	ali	poskusa	samomora;	
6)	 pri	opravljanju	posebno	nevarnih	poklicev,	dejavnosti	oziroma	opravil	

(kaskaderstvo	in	podobno);	
7)	 zaradi	uporabe	zavarovanega	vozila	na	športnih	prireditvah,	dirkah	ali	

vadbenih	vožnjah.	
(10)	Izključene	so	vse	obveznosti	zavarovalnice	tudi	v	primerih:	

1)	 če	je	voznik	zavarovano	vozilo	uporabljal	za	drugačen	namen,	kot	je	
to	določeno	v	zavarovalni	pogodbi	zavarovanja	vozila;	

2)	 če	voznik	ni	imel	veljavnega	vozniškega	dovoljenja	tiste	oziroma	tistih	
kategorij,	v	katero	spada	zavarovano	vozilo,	ki	ga	je	vozil,	razen	če	
je	vozilo	vozil	kandidat	za	voznika	motornih	vozil	ali	skupine	vozil	pri	
učenju	vožnje	ob	upoštevanju	vseh	predpisov,	ki	urejajo	ta	pouk;	

3)	 če	je	bilo	vozniku	odvzeto	ali	začasno	odvzeto	vozniško	dovoljenje,	
oziroma	se	mu	je	izvrševala	izrečena	kazen	ali	varstveni	ukrep	prepovedi	
vožnje	vozila	določene	vrste	ali	kategorije	oziroma	varstveni	ukrep	
prepovedi	uporabe	tujega	vozniškega	dovoljenja	na	ozemlju	Republike	
Slovenije,	varnostni	ukrep	odvzema	vozniškega	dovoljenja	ali	kazen	
prenehanja	veljavnosti	vozniškega	dovoljenja;	

4)	 če	je	voznik	zavarovano	vozilo	upravljal	pod	vplivom	alkohola,	mamil,	
psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi;	

	 Šteje	se,	da	je	voznik	pod	vplivom	alkohola	v	naslednjih	primerih:	
a)	 če	ima	več	kot	0,50	grama	alkohola	na	kilogram	krvi	ali	do	vključno	

0,24	miligrama	alkohola	v	litru	izdihanega	zraka,	pod	pogojem,	da	
tudi	pri	nižji	koncentraciji	alkohola	ne	kaže	znakov	motenj	v	vedenju,	
katerih	posledica	je	lahko	nezanesljivo	ravnanje	v	cestnem	prometu;	

b)	 če	je	alkotest	pozitiven,	voznik	pa	ne	poskrbi,	da	bi	bila	s	krvno	
analizo	natančno	ugotovljena	stopnja	njegove	alkoholiziranosti,	
razen	če	odvzem	krvi	ogroža	njegovo	zdravje	(npr.	hemofilija);	

c)	 če	se	po	prometni	nesreči	izmakne	preiskavi	svoje	alkoholiziranosti	
oziroma	 jo	odkloni	ali	konzumira	alkohol,	 tako	da	onemogoči	
ugotavljanje	 prisotnosti	 alkohola	 v	 krvi,	 oziroma	 stopnje	
alkoholiziranosti	v	trenutku	nastanka	prometne	nesreče.	
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	 Šteje	se,	da	je	voznik	pod	vplivom	mamil,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	
psihoaktivnih	snovi:	

a)	 če	se	s	strokovnim	pregledom	ugotovi,	da	kaže	znake	motenj	v	
vedenju,	ki	povzročajo	nezanesljivo	ravnanje	v	prometu	zaradi	
uživanja	mamil,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi	
ali	če	po	prometni	nesreči	uživa	mamila,	psihoaktivna	zdravila	ali	
druge	psihoaktivne	snovi	ter	tako	onemogoči	ugotavljanje	prisotnosti	
navedenih	snovi	v	organizmu	v	trenutku	nastanka	prometne	nesreče;	

b)	 če	se	po	prometni	nesreči	izmakne	preiskavi	ali	jo	odkloni	oziroma	
odkloni	možnost	ugotavljanja	prisotnosti	mamil,	psihoaktivnih	zdravil	
ali	drugih	psihoaktivnih	snovi	v	njegovem	organizmu;	

5)	 če	je	voznik	škodo	povzročil	namenoma;	
6)	 če	zavarovano	vozilo,	ki	ga	je	voznik	vozil,	ni	bilo	tehnično	brezhibno;	
	 Šteje	se,	da	vozilo	ni	bilo	tehnično	brezhibno,	če	ni	imelo	veljavnega	

tehničnega	pregleda;	
7)	 če	je	voznik	po	nesreči	zapustil	kraj	dogodka,	ne	da	bi	posredoval	svoje	

osebne	podatke	in	podatke	o	zavarovanju.	
(11)	Zavarovanec	ne	izgubi	svojih	pravic	po	določbah	predhodnega	odstavka,	

če	dokaže:	
1)	 da	ni	kriv	za	obstoj	okoliščin	iz	2.,	6.	in	7.	točke	predhodnega	odstavka;	
2)	 da	nastanek	škode	ni	v	vzročni	zvezi	z	njegovo	alkoholiziranostjo	ali	

uživanjem	mamil,	psihoaktivnih	zdravil	ali	drugih	psihoaktivnih	snovi;	
3)	 da	ni	vedel	oziroma	ni	mogel	vedeti	za	obstoj	okoliščin	iz	1.,	2.,	3.,	4.	

in	6.	točke	predhodnega	odstavka.	
(12)	Obveznost	zavarovalnice	 je	 izključena	v	primeru	dajanja	neresničnih	

podatkov,	prevare,	ponaredbe	ali	zlorabe	s	strani	zavarovalca,	zavarovanca	
ali	upravičenca.	Zavarovalnica	lahko	v	tem	primeru	razdre	zavarovalno	
pogodbo	 in	 zahteva	povračilo	 izplačane	zavarovalnine,	pri	 čemer	
zavarovalnica	nima	obveznosti	vračila	zavarovalne	premije.	

(13)	Zavarovalnica	tudi	ne	krije	stroškov:	
1)	 medicinskih	preiskav	in	medicinske	dokumentacije,	vključno	s	prevodi	

ter	kopijami	te	ali	druge	dokumentacije,	ki	jih	je	zavarovanec	dolžan	
predložiti	kot	dokazila	o	nastanku	in	obstoju	zavarovalnega	primera,	in	

2)	 stroškov	pravnega	oziroma	drugega	zastopanja	zavarovanca	oziroma	
upravičenca	v	postopku	reševanja	zavarovalnega	primera.	

19. člen - KRAJEVNA  VELJAVNOST  ZAVAROVANJA

Zavarovanje	velja	na	območju	Republike	Slovenije	in	držav,	ki	so	podpisnice	
Sporazuma	med	nacionalnimi	zavarovalnimi	biroji	držav	članic	Evropskega	
gospodarskega	prostora	in	drugih	pridruženih	članic,	oziroma	območju	držav,	
podpisnic	Splošnih	pravil	(zelena	karta).	

Sklenitev, trajanje in prenehanje zavarovanja

20. člen - SKLENITEV  ZAVAROVALNE  POGODBE  IN  
ZAVAROVANJA 

(1)	 Zavarovanje	se	lahko	sklene	le	ob	predhodno	sklenjenem	in	veljavnem	
obveznem	zavarovanju	avtomobilske	odgovornosti.	

(2)	 Zavarovalna	pogodba	je	sklenjena,	ko	zavarovalno	polico	podpišeta	obe	
pogodbeni	stranki.	

(3)	 Zavarovalec	s	podpisom	zavarovalne	police	izjavlja,	da	je	bil	pred	sklenitvijo	
zavarovalne	pogodbe	seznanjen	s	pogoji	sklepanja	in	izvajanja	zavarovanja	
in	da	so	pogodbena	določila	skladna	z	dogovorom	pogodbenih	strank.	

(4)	 Zavarovalna	pogodba	se	sklene	brez	zdravniškega	pregleda	zavarovanca.	

21. člen - TRAJANJE  ZAVAROVANJA 

(1)	 Zavarovanje	se	začne	ob	24.00	tistega	dne,	ki	 je	v	polici	naveden	kot	
začetek	zavarovanja,	če	ni	drugače	dogovorjeno	 in	preneha	ob	24.00	
tistega	dne,	katerega	datum	je	v	zavarovalni	polici	določen	kot	datum	
poteka	zavarovanja;	oboje	velja,	če	ni	na	zavarovalni	polici	dogovorjeno	
drugače.	Zavarovanje	se	začne	istočasno	ali	naknadno,	vendar	nikoli	pred	
začetkom	veljavnosti	obveznega	zavarovanja	avtomobilske	odgovornosti	
iz	1.	odstavka	20.	člena	Splošnih	pogojev.	

(2)	 Trajanje	zavarovanja	je	določeno	na	zavarovalni	polici	in	ni	daljše	od	enega	
(1)	leta.	

22. člen - PRENEHANJE  ZAVAROVALNE  POGODBE  IN  
ZAVAROVANJA 

(1)	 Zavarovalna	pogodba	preneha	s	potekom	časa,	za	katerega	je	zavarovanje	
sklenjeno,	oziroma	v	primeru	prenehanja	zavarovanja	avtomobilske	
odgovornosti	iz	1.	odstavka	20.	člena	Splošnih	pogojev.	

(2)	 Prenos	zavarovanja	na	drugo	vozilo	ni	mogoče.	

Zavarovalna premija

23. člen - ZAVAROVALNA  PREMIJA

(1)	 Prvo	ali	enkratno	zavarovalno	premijo	plača	zavarovalec	ob	prejemu	police,	
vsako	naslednjo	premijo	pa	do	prvega	dneva	vsakega	zavarovalnega	
obdobja.	

(2)	 Če	 je	dogovorjeno,	da	se	premija	plačuje	v	obrokih,	se	za	odložene	
obroke	lahko	zaračunava	doplačilna	premija	na	odlog	plačila.	Če	dospeli	
obrok	premije	ni	plačan	ob	zapadlosti,	 se	zavarovalcu	zaračunajo	
zamudne	obresti.	Če	 je	dogovorjeno,	da	se	premija	plačuje	v	obrokih	
in	ni	obračunanega	doplačila	premija	na	odlog	plačila,	zapadejo	ob	
nastanku	zavarovalnega	primera	v	plačilo	vsi	premijski	obroki	tekočega	
zavarovalnega	leta.

(3)	 Zavarovalec	mora	pošiljati	zavarovalnici	premijo	na	svoje	tveganje	in	svoje	
stroške.

(4)	 Zavarovalec	lahko	plača	zavarovalno	premijo	na	pošti,	banki	ali	na	drugem	
plačilnem	mestu.

(5)	 Če	je	premija	plačana	na	pošti,	banki	ali	na	drugem	plačilnem	mestu,	velja	
kot	dan	plačila	premije	dan,	ko	je	premija	pravilno	vplačana	na	pošti,	banki	
ali	na	drugem	plačilnem	mestu	in	je	bil	zavarovalcu	izdan	dokument	(dokaz)	
o	plačilu	zavarovalne	premije.

(6)	 Če	je	bila	glede	na	dogovorjeni	čas	zavarovanja	določena	nižja	premija,	
zavarovanje	pa	je	iz	kateregakoli	razloga	prenehalo	pred	potekom	tega	
časa,	ima	zavarovalnica	pravico	terjati	razliko	do	tiste	premije,	ki	bi	jo	moral	
sklenitelj	zavarovanja	plačati,	če	bi	bila	pogodba	sklenjena	le	za	toliko	časa,	
kolikor	je	resnično	trajala.

(7)	 V	primeru	prenehanja	zavarovalne	pogodbe	zaradi	neplačane	zapadle	
premije	mora	zavarovalec	plačati	premijo	za	neplačani	čas	do	dneva	
veljavnosti	pogodbe.	Če	je	do	dneva	veljavnosti	zavarovalne	pogodbe	
nastal	 zavarovalni	primer,	 za	katerega	mora	zavarovalnica	plačati	
odškodnino,	pa	mora	plačati	celotno	premijo	za	 tekoče	zavarovalno	
obdobje.

(8)	 V	primeru	prenehanja	zavarovanja	vozila	zaradi	uničenja,	odsvojitve	
zavarovanega	vozila	(odjava	zavarovanega	vozila	zaradi	odsvojitve)	ali	
odjave	zavarovanega	vozila	 iz	prometa,	se	zavarovalna	premija	vrne	v	
deležu	glede	na	trajanje	zavarovanja,	 razen	če	 je	do	dneva	uničenja,	
odsvojitve	ali	odjave	zavarovanega	vozila	nastopil	zavarovalni	primer.	

(9)	 Premija	se	ne	vrača,	če	je	zavarovanje	sklenjeno	za	obdobje,	krajše	od	
241	dni.	

(10)	Mirovanja	zavarovanja	ni	mogoče	dogovoriti.

Osebni podatki

24. člen - OBDELAVA  IN  VARSTVO  OSEBNIH  PODATKOV

(1)	 Zavarovalec		dovoljuje,	da	zavarovalnici,	vsaka	kot	samostojna	upravljavka	
zbirk	osebnih	podatkov,	obdelujeta	in	si	medsebojno	izmenjujeta	njegove	
osebne	podatke	 iz	zbirk	podatkov,	ki	 ju	vodita	,	vključno	z	občutljivimi	
osebnimi	podatki,		za	namen	sklenitve	in	izvajanja	zavarovanja.	

(2)	 Zavarovalec	dovoljuje	zavarovalnicama,	da	v	skladu	z	zakonom,	ki	ureja	
varstvo	osebnih	podatkov,	obdelujeta	osebne	podatke	 iz	zavarovalne	
pogodbe	in	 iz	dokumentov	nastalih	ob	izvajanju	zavarovalne	pogodbe,	
razen	občutljivih	osebnih	podatkov,	za	namene	neposrednega	trženja,	
profiliranja	strank	in	 izvajanja	bonitetnih	programov,	zase	in	za	družbe	
skupine	Triglav	v	Sloveniji	ter	jih	posredujeta	v	obdelavo	za	enake	namene	
družbam	skupine	Triglav,	ki	se	ukvarjajo	z	zavarovalniško	dejavnostjo,	
dejavnostjo	zavarovalnega	zastopanja	ali	posredovanja	ali	dejavnostjo	
upravljanja	finančnih	skladov.	Družbe	Skupine	Triglav	so	navedene	na	
vsakokratnem	seznamu,	dostopnem	na	www.triglav.eu.

(3)	 Osebne	podatke	iz	prejšnjih	odstavkov,	razen	občutljivih	osebnih	podatkov,	
lahko	za	namene	 iz	prejšnjih	odstavkov	obdelujejo	 tudi	pooblaščene	
družbe,	s	katerimi	 ima	zavarovalnica	sklenjene	pogodbe	o	opravljanju	
storitev	zavarovalnega	zastopanja	oziroma	zavarovalnega	posredovanja	
in	pogodbe	o	obdelovanju	osebnih	podatkov.	Informacija	o	pooblaščenih	
družbah	je	dostopna	na	www.triglav.si.

(4)	 Zavarovalec	lahko	dovoljenje	za	obdelavo	osebnih	podatkov	za	namene	
iz	2.	odstavka	kadarkoli	prekliče	s	pisno	zahtevo	poslano	na	naslov:	
Zavarovalnica	Triglav,	d.d.,	Miklošičeva	19,	1000	Ljubljana	oziroma	Triglav,	
Zdravstvena	zavarovalnica,	d.d.,	Pristaniška	ulica	10,	6000	Koper.
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Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

25. člen - DRUGE  PRAVICE  IN  OBVEZNOSTI  
ZAVAROVALNICE

(1)	 Zavarovalnica	ima	z	izvajalci	vzpostavljene	poslovne	odnose,	potrebne	za	
izvajanje	zavarovanja.	

(2)	 Zavarovalnica	 lahko	v	primeru	prevare,	ponaredbe	ali	zlorabe	s	strani	
zavarovalca	oziroma	zavarovanca	razdre	zavarovalno	pogodbo	brez	
odpovednega	roka	 in	zahteva	vračilo	 izplačane	zavarovalnine,	skupaj	
z	zakonskimi	zamudnimi	obrestmi	ter	s	tem	nastalo	škodo	in	stroški,	pri	
čemer	zavarovalnica	lahko	obdrži	že	plačane	zavarovalne	premije	in	ima	
pravico	zahtevati	plačilo	zavarovalne	premije	za	zavarovalno	dobo,	v	kateri	
je	zahtevala	razdrtje	zavarovalne	pogodbe.	

(3)	 Zavarovalnica	v	primeru	sprememb,	ki	 so	pomembne	za	 izvajanje	
zavarovanja,	o	tem	na	primeren	način	(pisno,	telefonsko,	na	svoji	spletni	
strani	ali	preko	medijev	in	podobno)	obvesti	zavarovalca,	zavarovanca	
oziroma	upravičenca.	

(4)	 Zavarovalnica	ne	prevzema	odgovornosti	 za	 kakovost	opravljene	
zdravstvene	storitve.	

26. člen - DRUGE  PRAVICE  IN  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALCA  
IN  ZAVAROVANCA  OZIROMA  UPRAVIČENCA 

(1)	 Če	zavarovalec	in	zavarovanec	nista	ista	oseba,	zavarovalec	z	določili	
zavarovalne	pogodbe	seznani	zavarovanca.	Šteje	se,	da	je	zavarovanec	
seznanjen	s	pogoji	sklepanja	in	izvajanja	zavarovanja.	

(2)	 Zavarovalec	je	dolžan	zagotavljati	plačilo	zavarovalne	premije	na	način	in	
v	rokih,	ki	so	določeni	v	zavarovalni	pogodbi.	

(3)	 Zavarovanec	oziroma	upravičenec	je	dolžan:	
1)	 pravice	iz	zavarovanja	uveljavljati	na	način	in	po	pogojih,	ki	so	določeni	

v	zavarovalni	pogodbi	in	
2)	 na	svoje	stroške	zavarovalnici	predložiti	vso	dokumentacijo	in	nuditi	vse	

informacije,	potrebne	za	ugotovitev	nastanka	in	obstoja	zavarovalnega	
primera	ter	upravičenosti	do	zavarovalnine.	

(4)	 Med	trajanjem	zavarovanja	je	zavarovalec	oziroma	zavarovanec	oziroma	
upravičenec	dolžan	zavarovalnici	pisno	posredovati	osebne	 in	druge	
podatke	ter	okoliščine	 in	njihove	spremembe,	pomembne	za	 izvajanje	
zavarovanja.	

(5)	 Če	zavarovanec	oziroma	upravičenec	ne	ravna	v	skladu	z	zavarovalno	
pogodbo,	zlasti	pravic	iz	zavarovanja	ne	uveljavlja	na	način	in	po	pogojih,	ki	
so	določeni	v	zavarovalni	pogodbi,	ali	če	zavarovanec	ne	upošteva	navodil	
za	 izvedbo	zdravstvene	storitve,	ki	sta	mu	jih	pred	izvedbo	obravnave	
posredovala	zavarovalnica	oziroma	izvajalec,	povrne	zavarovalnici	škodo	
in	stroške,	nastale	zaradi	takega	ravnanja	ali	opustitve.	

(6)	 Če	se	po	uveljavljanju	pravic	iz	zavarovanja	ugotovi,	da	zavarovalni	primer	
ni	nastal,	zavarovanec	oziroma	upravičenec	povrne	zavarovalnici	plačano	
zavarovalnino	ter	stroške,	nastale	zaradi	njegovega	ravnanja.	

Zavarovalna pogodba

27. člen - ZAVAROVALNA  POGODBA 

Z	zavarovalno	pogodbo	se	zavarovalec	zavezuje,	da	zavarovalnici	plača	
zavarovalno	premijo,	zavarovalnica	pa	se	zavezuje,	da	ob	nastopu	zavarovalnega	
primera	in	ob	izpolnjenih	pogojih	zavarovalnega	jamstva	zavarovancu	oziroma	
upravičencu	plača	stroške	opravljenih	zdravstvenih	storitev	do	dogovorjene	
višine	ter	nudi	asistenco	pri	uveljavljanju	pravic	iz	zavarovanja.	

28. člen - SPLOŠNI  POGOJI 

(1)	 Splošni	pogoji	so	sestavni	del	zavarovalne	pogodbe,	s	katero	so	urejena	
razmerja	med	zavarovalcem,	zavarovancem	in	zavarovalnico.	Sestavni	del	
Splošnih	pogojev	je	Seznam	zdravstvenih	storitev	zdraviliškega	zdravljenja,	
ki	jih	krije	zavarovanje.	

(2)	 Zavarovalnica	ima	Splošne	pogoje	objavljene	na	svoji	spletni	strani.	

29. člen - DRUGI  DOKUMENTI  ZAVAROVALNE  POGODBE  
IN  NJIHOVA  VELJAVNOST 

(1)	 Sestavni	deli	zavarovalne	pogodbe	so	poleg	Splošnih	pogojev	 tudi	
zavarovalna	polica	ter	medicinska	dokumentacija	in	druge	pisne	prijave,	
izjave	ali	dokumenti	pogodbenih	strank,	 lahko	pa	tudi	posebni	pogoji	
oziroma	klavzule	zavarovalne	police.	

(2)	 V	primerih,	ko	so	določbe	posebnih	pogojev	v	nasprotju	z	določbami	
Splošnih	pogojev,	veljajo	posebni	pogoji.	V	primerih,	ko	 je	klavzula	
zavarovalne	police	v	nasprotju	z	določbami	Splošnih	pogojev	oziroma	
posebnih	pogojev,	velja	klavzula	zavarovalne	police.	

30. člen - OBLIKA  ZAVAROVALNE  POGODBE  IN  
MEDSEBOJNO  OBVEŠČANJE 

(1)	 Dokumentacija	zavarovalne	pogodbe	in	v	zvezi	z	zavarovalno	pogodbo	
mora	biti	v	slovenskem	jeziku	in	v	pisni	ali	dogovorjeni	elektronski	obliki	
ter	učinkuje	za	prejemnika	od	dneva	prejema.	

(2)	 Kot	dan	prejema	šteje	naslednji	delovni	dan	po	dnevu	priporočene	oddaje	
pošiljke,	poslane	na	zadnji,	s	strani	prejemnika	posredovani	naslov.	

31. člen - RAZŠIRITEV  SEZNAMA  ZDRAVSTVENIH  
STORITEV  ZDRAVILIŠKEGA  ZDRAVLJENJA 

Seznam	zdravstvenih	storitev	zdraviliškega	zdravljenja	lahko	zavarovalnica	
razširi	z	objavo	na	svoji	spletni	strani.	

Sklepne določbe
 

32. člen - UPORABA  PRAVA  IN  ZAKONODAJE 

(1)	 Za	razmerja	iz	zavarovalne	pogodbe	se	uporablja	pravo	Republike	Slovenije.	
(2)	 Za	 razmerja	med	zavarovalnico,	 zavarovalcem,	 zavarovancem	 in	

upravičencem,	ki	niso	dogovorjena	z	zavarovalno	pogodbo,	se	uporablja	
zakonodaja,	ki	ureja	obligacijska	razmerja.	

33. člen - REŠEVANJE  SPOROV

(1)	 Zoper	odločitev	zavarovalnice	o	upravičenosti	do	izplačila	zavarovalnine	
je	mogoče	v	petnajstih	(15)	dneh	vložiti	pritožbo,	o	kateri	dokončno	odloči	
pritožbeni	organ	zavarovalnice	v	internem	postopku	skladno	s	pravilnikom	
zavarovalnice.	V	primeru	nestrinjanja	z	odločitvijo	pritožbenega	organa	
zavarovalnice	se	 lahko	po	posebnem	dogovoru	nadaljuje	postopek	za	
izvensodno	 reševanje	sporov	pri	Mediacijskem	centru,	 iz	določenih	
razlogov	pa	tudi	pri	Varuhu	pravic	s	področja	zavarovalništva,	ki	delujeta	
pri	Slovenskem	zavarovalnem	združenju,	g.i.z.	

(2)	 Za	reševanje	sodnih	sporov	je	pristojno	sodišče	v	Kopru.

34. člen - POBOT,  ZASTAVA  IN  ODSTOP  TERJATEV 

(1)	 Zavarovalnica	lahko	ob	izplačilu	zavarovalnine	pobota	zapadle	neplačane	
zavarovalne	premije	 in	druge	obveznosti	zavarovalca	 in	zavarovanca,	
vključno	s	 tistimi	po	predhodnem	zavarovanju,	skupaj	z	zakonskimi	
zamudnimi	obrestmi	ter	s	tem	nastalo	škodo	in	stroški.	

(2)	 Če	prejme	zavarovalec	oziroma	zavarovanec	oziroma	upravičenec	
nadomestilo,	ki	se	nanaša	na	povrnitev	stroškov	zdravstvenih	storitev	po	
Splošnih	pogojih,	od	osebe,	odgovorne	za	škodo,	lahko	zavarovalnica	od	
zavarovalnine	odbije	znesek	tega	nadomestila.	

(3)	 Terjatve	zoper	zavarovalnico	zavarovalec	oziroma	zavarovanec	oziroma	
upravičenec	ne	more	niti	zastaviti	niti	odstopiti.	

35. člen - NADZOR  NAD  ZAVAROVALNICO 

Nadzor	nad	zavarovalnico	izvaja	Agencija	za	zavarovalni	nadzor,	Trg	republike	
3,	1000	Ljubljana.	

36. člen - VELJAVNOST  SPLOŠNIH  POGOJEV 

Splošni	pogoji	veljajo	in	se	uporabljajo	s	01.03.2016
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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti splošni pogoji z oznako PG-zrn/16-3 se uporabljajo od 1. marca 2016.

Priloga: SEZNAM  ZDRAVSTVENIH  STORITEV  ZDRAVILIŠKEGA  ZDRAVLJENJA

 Šifra Opis zdravstvene storitve 

1	 85510	 Vaja	z	asistenco	v	bazenu.	Terapevtska	tehnika	(individualna)	za	pridobivanje	gibljivosti	in/ali	mišične	moči	s	priključitvijo	hoje	

2	 85501	 Hidroterapija	v	bazenu	z	normalno,	termalno	ali	morsko	vodo.	Fizikalna	terapija	-	skupinska	hidrogimnastika	(8	-	15	oseb)	za	doseganje	ali	ohranitev	

telesne sposobnosti 

3	 85531	 Terapija	s	podvodno	masažo.	Fizioterapevtska	tehnika,	masaže	z	vodnim	curkom	pod	pritiskom	-	celega	telesa 

4	 85550	 Hidroterapija	v	Hubardovi	kadi.	Fizioter.	tehnika	(ind.)	za	ponovno	vzpostavitev	ali	pridobivanje	gibljivosti	sklepov	in/ali	mišične	moči 

5	 86022	 Termoterapija:	jodovi,	fango,	parafin,	termopak	

6	 86040	 Terapija	z	diadinamičnimi	in	interferenčnimi	tokovi:	terapevtska	tehnika,	ki	uporablja	frekvenčne	tokove	za	protibolečinski	učinek	

7	 86120	 Lokalno	ohlajevanje.	Terapevtska	tehnika	za	lokalno	ohlajevanje	posameznih	delov	telesa	(kriopak,	ledene	obloge)	

8	 86213	 Kratka	biostimulacija	z	laserjem	majhne	moči	(indikacija	bolečina)	

9	 86214	 Daljša	biostimulacija	z	laserjem	majhne	moči	(indikacija	nadaljnja	aplikacija)	

10	 86215	 Magnetoterapija	s	pulzirajočim	magnetnim	poljem	(FMF)	

11	 86310	 Elektrostimulacija.	Terapevtska	tehnika	za	umetno	vzbujanje	mišične	kontrakcije	s	pomočjo	nizko-frekv.elek.tokov	ene	funkc.skupine	

12	 86632	 Biofeed	back	terapija	-	enokanalna	s	povratno	zanko	-	fiz.tehnika	za	učenje	selektivne	hotene	kontrole	paretične	muskulature	s	pomočjo	avdiovizualne	

povratne	zanke	

13	 94430	 Učenje	stoje.	Postavljanje	na	noge	in	stoja,	samostojna	in	/ali	z	oporo	(bradlja,ipd)	

14	 94440	 Trening	hoje	po	stopnicah.	Učenje	stoje	ali	hoje	čez	ovire.	Navodila	za	hojo	in	trening	po	stopnicah	z	držanjem	ali	brez	njega	ob	ali	brez	pomoči	dipl.	

fizioterapevta/višjega	fizioterapevta	

15	 94450	 Učenje	vsedanja	in	vstajanja.	Navodilo	za	vsedanje	in	vstajanje	ter	trening	vsedanja	na	različno	visoko	podlago	in	vstajanje	z	nje	(stol,	klop,	postelja,	pručka,	ipd.)	

16	 94501	 Telesne	vaje.	Terap.	vaje.	Terap.	tehnika	za	izpopolnitev	ali	izboljšanje	gibljivosti	moči	ali/in	opravljanje	mišičnih	korektur	-	sku.	

17	 94502	 Telesne	vaje.	Terap.	vaje.	Terap.	tehnika	za	izpopolnitev	ali	izboljšanje	gibljivosti	moči	ali/in	opravljanje	mišičnih	korektur	-	ind.	

18	 94512	 Aktivne	vaje.	Terapevtska	tehnika	za	pridobivanje	in	izboljšanje	mišične	moči	in	pridobivanje	splošne	kondicije	-	ind.	

19	 94520	 Asistirane	vaje.	Fizioterapevtska	metoda,	pri	kateri	na	različne	načine	bolniku	omogočamo,	da	izvede	aktivni	gib

20	 94530	 Vaje	za	krepitev	muskulature	mišic.	Fizioterapevtska	tehnika	za	pridobivanje	mišične	moči	s	pomočjo	mehaničnih	priprav	(uteži,	ekspanderji)	

21	 94540	 Vaje	za	vzdržljivost.	Fizioterapevtska	tehnika	za	pridobivanje	in	krepitev	vzdržljivosti	mišic	z	uporabo	različnih	pripomočkov	

22	 94551	 Vaje	za	sprostitev.	Fizioterapevtska	tehnika	za	dosego	sprostitve	celega	telesa	ali	posameznih	delov	-	celega	telesa	

23	 94552	 Vaje	za	sprostitev.	Fizioterapevtska	tehnika	za	dosego	sprostitve	celega	telesa	ali	posameznih	delov	-	delov	telesa	

24	 94601	 Pasivne	vaje	(za	sklep).	Fizioterapevtska	tehnika	za	ohranitev	gibljivosti	sklepov	ekstremitet	

25	 94610	 Razgibavanje	sklepa	z	elektronskimi	in	mehanskimi	napravami	(servosistem)	

26	 94620	 Razgibavanje	sklepa	in	vaje.	Fizioterapevtska	tehnika	za	pridobivanje	gibljivosti	sklepov	z	aktivnim	sodelovanjem	pacienta	

27	 94630	 Vaje	sklepnih	gibov.	Terapevtska	tehnika	za	ohranitev	ali	pridobitev	gibljivosti	sklepov	(s	pomočjo	suspenzije,	s	teh.pripomočkom)	

28	 94640	 Mobilizacija	sklepa	(manipulacija).	Terapevtska	tehnika	mišičnega	pasivnega	premikanja	sklepa	do	dopustne	meje	gibljivosti	

29	 94711	 Masaža.	Fizioterapevtska	metoda,	pri	kateri	z	manualnim	pritiskom	vplivamo	na	delovanje	organskih	sistemov	-	celotna	ročna	

30	 94712	 Masaža.	Fizioterapevtska	metoda,	pri	kateri	z	manualnim	pritiskom	vplivamo	na	delovanje	organskih	sistemov	-	delna	ročna 

31	 94720	 Dihalne	vaje.	Terapevtska	metoda,	s	katero	dosežemo	boljšo	ventilacijo,	enakomerno	porazdelitev	vdihalnih	plinov,	ekonomičnost	in	sproščenost	dihanja 

32	 94730	 Kardiovaskularni	retrening.	Terapevtska	metoda	za	ponovno	stabilizacijo	kardiovaskularnega	sistema	(npr.	Tilt	table	nagibna	miza,	postopno	posedanje	v	postelji) 

33	 94740	 Fizioterapija	za	zmanjšanje	edema 

34	 94780	 Terapija	UZ.	Fizioterapevtska	metoda,	ki	izkorišča	UZ	valove	ustrezne	frekvence	za	notranjo	masažo	tkiva	

35	 95201	 Vaje	transfera	ali	vaje	dnevnih	aktivnosti	

36	 95421	 Delovna	terapija	za	vse	tipe	poškodb.	Metode	dela	za	izboljševanje	kognitivnih,	koniativnih	in	socialnih	sposobnosti	-	ind.	

37	 94301	 Reedukacija	nevromuskularnega	sistema	-	celotna	

38	 94302	 Reedukacija	nevromuskularnega	sistema	-	delna	

39  TECAR	veliki	sklep	(odvisno	od	zdravilišča)	

40	 	 TECAR	mali	sklep	(odvisno	od	zdravilišča)
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