Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti

7) ki nastanejo zaradi povečane nevarnosti, za
katere je za razširitev zavarovalnega kritja določeno
plačilo dodatne zavarovalne premije.
3. člen – RAZŠIRITEV ZAVAROVALNEGA
KRITJA

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec - oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
zavarovanec - oseba, katere premoženjski interes je
zavarovan, pri čemer sta zavarovalec in zavarovanec
ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;
sozavarovane osebe – osebe, na katere se razširja
zavarovalno kritje;
polica – listina o zavarovalno pogodbi;
premija – znesek, ki ga zavarovalec (sklenitelj
zavarovanja) plača po zavarovalni pogodbi;

Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna
zavarovalna
premija,
krije
zavarovanje
avtomobilske odgovornosti tudi škode:
1) nastale pri sodelovanju na dirkah, vadbenih
vožnjah ali drugih tekmovanjih, za katera so bila
izdana dovoljenja, pri katerih je pomembno, da se
doseže največja oziroma povprečna hitrost;
2) ki izvirajo iz zavarovalnega primera v času, ko je
bilo vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v
mirnodobnem času;
3) ki izvirajo iz zavarovalnega primera v času
uporabe vozila za moto-skiring.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen – ZAVAROVANE NEVARNOSTI

4. člen – SOZAVAROVANE OSEBE

Zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb
na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi ali
posesti vozila, navedenega v polici, prišlo do:
1) smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja
osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenja ali poškodovanja stvari (poškodovanje
stvari).

S tem zavarovanjem so zavarovane vse osebe, ki
imajo po volji lastnika vozila opravek z vozilom
(voznik, sprevodnik, spremljevalec ipd.) kot tudi
osebe, ki se prevažajo z vozilom po volji njegovega
lastnika oziroma uporabnika (sozavarovane osebe).

5. člen – POVEČANA NEVARNOST
2. člen – NEZAVAROVANE NEVARNOSTI

(1) Za povečano nevarnost, ki zvišuje premijo
zavarovanja avtomobilske odgovornosti se šteje:
1) vozilo, ki se uporablja kot nadomestno vozilo za
čas popravila;
2) vozilo za testiranje;
3) vozilo za taksi službo;
4) vozilo za prevoz nevarnih snovi;
5) vozilo za prevoz drugega poškodovanega vozila;
6) vozilo, ki ga uporablja voznik z manj kot tremi
leti vozniških izkušenj, šteto od prve pridobitve
vozniškega dovoljenja;
7) vozilo, ki se uporablja v podobnih okoliščinah.

Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov:
1) ki po pogodbi ali posebnem pisnem dogovoru
presegajo obseg obveznosti, ki izvira iz pravnih
predpisov o odgovornosti;
2) voznika vozila, s katerim je bila povzročena
škoda;
3) zavarovalca, lastnika, solastnika in skupnega
lastnika vozila, s katerim je bila povzročena škoda,
in sicer za škodo na stvareh;
4) ki se nanašajo na stvari, ki jih ima zavarovanec
ali katera druga (so)zavarovana oseba na skrbi,
zlasti če jih prevaža, uporablja ali hrani;
5) ki so posledica škode, nastale zaradi delovanja
jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega
materiala;
6) ki so posledica škode, nastale zaradi vojnih
operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer
mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil
tak dogodek;

(2) Če je s premijskim sistemom za povečano
nevarnost določena dodatna premija in če ta ni
plačana, ima zavarovalnica pravico od zavarovanca
in sozavarovane osebe izterjati del odškodnine z
zamudnimi obrestmi in stroški v razmerju med
plačano premijo in premijo, ki bi zaradi povečane
nevarnosti morala biti plačana.
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6. člen – IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC

odlašanja obvestiti zavarovalnico in ji dostaviti vse
listine, ki vsebujejo te zahtevke.

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 je voznik škodo povzročil namenoma ali iz
hude malomarnosti;
3) 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;

(5) Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati
zavarovalnici.
(6) Zavarovanec mora obravnavanje odškodninskih
zahtevkov prepustiti zavarovalnici, zaradi česar ni
upravičen, da bi zahtevke zavrnil, zlasti pa jih ne
sme pripoznati.
9. člen – OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) 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
zneska zamudnih obresti, ki jih je treba plačati od
glavnice, vračunati v zavarovalno vsoto ali njen
preostanek.

7. člen - OBMOČJE VELJAVNOSTI
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) ter območju
ostalih držav.

(2) 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.

8. 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 upravnokazenskem 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
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III. KONČNE DOLOČBE
27. člen – UPORABA ZAKONA
Za razmerja med zavarovancem oziroma
zavarovalcem in zavarovalnico, ki niso urejena s
temi pogoji, se uporabljajo določila Obligacijskega
zakonika in Zakona o obveznih zavarovanjih v
prometu ter drugi predpisi Republike Slovenije.

28. člen – REŠEVANJE SPOROV
Spore med zavarovalcem, zavarovancem oziroma
oškodovancem na eni strani in zavarovalnico na
drugi strani rešuje za to pristojno sodišče.
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