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Zavarovalni pogoji so veljavni za zavarovalne police sklenjene od 28.10.2015 do 01.07.2018.

ALL-SI/AOP/15

UVODNE DOLOČBE
V kolikor s temi pogoji ni določeno drugače, se
za
zavarovanje
avtomobilskega
kaska
uporabljajo določbe točk od 11. do 19. Splošnih
pogojev
za
zavarovanje
avtomobilske
odgovornosti ALL-SI/AO/15 (PRAVNI DEL) in
njihove spremembe ter dopolnitve.

prometne nesreče z zavarovanim
motornim vozilom, zaradi njegove
smrti.

1.2.

Pomen izrazov v teh pogojih je naslednji:
Zavarovanec: oseba, ki se kot voznik motornega
vozila poškoduje v prometni nesreči;

Zavarovalno kritje velja le za primere, ko
je zavarovanec sam izključno kriv za
nastanek škode. V kolikor je krivda med
udeleženci
deljena,
se
dajatev
zavarovalnice zmanjša za delež krivde, ki
je na strani drugih udeležencev prometne
nesreče.

Zavarovalnica:
Allianz
zavarovalnica,
podružnica Ljubljana, Dimičeva ulica 16, 1000
Ljubljana;

2. OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA in
SOODGOVORNOST ZAVAROVANCA ZA
ŠKODO

Svojec zavarovanca: fizična oseba, ki bi ob
smrtni nezgodi zavarovanca, kot povzročitelja
prometne nesreče z zavarovanim motornim
vozilom, utrpela nepremoženjsko škodo;

2.1.

Kritji iz točke 1.1. teh pogojev sta omejeni
z zavarovalno vsoto, in sicer;
- pravno priznana nepremoženjska
škoda zaradi telesnih poškodb
zavarovanca do največ 51.000,00
EUR,
- pravno priznana nepremoženjska
škoda zaradi smrti zavarovanca pa v
določenem znesku 3.550,00 EUR.

2.2.

V kolikor zavarovanec ni uporabljal
varnostnega pasu, je soodgovoren za
nastalo škodo v višini 25 odstotkov.

Pravno priznana škoda: škoda, katere povračilo
bi lahko zahteval zavarovanec oziroma njegov
svojec ob polni odgovornosti zavarovanca;
Zavarovanje AO: Zavarovanje avtomobilske
odgovornosti sklenjeno pri Allianz zavarovalnica,
podružnica Ljubljana, na podlagi katerega je
sklenjeno to zavarovanje;
Soodgovornost:
pogodbeno
dogovorjena
soodgovornost zavarovanca zaradi v pogojih
določenih okoliščin;
Motorno vozilo: vsako vozilo, za katerega se
lahko sklene AO zavarovanje;

Domneva se, da zavarovanec ni
uporabljal varnostnega pasu, če je to
razvidno iz poškodbe same (udarec v
glavo, prstni koš itd.)
2.3.

Za ugotavljanje višine pravno priznane
nepremoženjske škode zavarovanca se
uporabljajo
določbe
Obligacijskega
zakonika, če z zavarovalno pogodbo ni
drugače dogovorjeno.

2.4.

Zavarovalnica ima pravico
zavarovalnine zmanjšati za
neplačane zavarovalne premije.

2.5.

Dedovanje in odstop terjatve za povrnitev
nepremoženjske škode ni možna, razen
če terjatev temelji na pravnomočni odločbi
ali
pisnim
sporazumom
med
zavarovancem in zavarovalnico.

1. ZAVAROVALNO KRITJE
1.1. Zavarovalnica s tem zavarovanjem krije;
- povrnitev
pravno
priznane
nepremoženjske škode, ki jo zaradi
telesnih poškodb v prometni nesreči z
zavarovanim motornim vozilom, na
katerega je vezano zavarovanje AO,
utrpi zavarovanec kot povzročitelj
prometne nesreče,
- povrnitev
pravno
priznane
nepremoženjske škode, ki jo utrpijo
svojci zavarovanca, kot povzročitelja
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znesek
znesek

-

gre za svežo poškodbo oz. je ta
nastala popoškodbeno zaradi
nestabilnosti
med
vretenci
celotne hrbtenice, ki je v vzročni
zvezi s škodnim dogodkom, ki je
predmet tega zavarovanja,
je
poškodba
medicinsko
ugotovljena in listinsko izkazana
in dokazana,
je medsebojni premik vretenc na
funkcionalnih posnetkih hrbtenice
v eni smeri večji od treh
milimetrov,
c) postkomocijskega sindroma, ki je
skupek težav po pretresu možganov.

3. NEZAVAROVANO KRITJE
3.1.

Zavarovalnica s tem zavarovanjem ne
krije;

A) povrnitve škode, če:
a) je nastala med vožnjo, opravljeno brez
vednosti in odobritve lastnika oziroma
uporabnika vozila ali osebe, ki ga
nedvomno zastopa (odvzem vozila),
b) je nastala med vožnjo v sklopu
hudodelskih podvigov ipd.,
c) je nastala zaradi delovanja jedrske
energije,
nastale
med
prevozom
jedrskega materiala,
d) je nastala zaradi vojnih operacij, uporov
ali terorističnih dejanj, pri čemer mora
zavarovalnica dokazati, da je škodo
povzročil tak dogodek,
e) izvira
iz
zavarovalnega
primera,
nastalega v času sodelovanja na dirkah,
vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih,
f) izvira
iz
zavarovalnega
primera,
nastalega v času, ko je zavarovano vozilo
mobilizirano ali ga je zasegla oblast v
mirnodobnem času,
g) za škodo odgovorna druga oseba, ki je
plačila zmožna ali je za takšno škodo
zavarovana (lastnik oziroma uporabnik
drugega
vozila,
soudeleženega
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.
B) povrnitve nepremoženjske škode zaradi;
a) strahu,
b) poškodbe hrbtenice in tkiv na ali ob
hrbtenici
na
kateremkoli
delu
hrbteničnega skeleta, razen če so
hkrati izpolnjeni pogoji;
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C) povrnitve premoženjske škode zaradi;
a) izgube pri plači ali drugih vrst prihodkov
ter škodo zaradi morebitnih bodočih
trajnih izgub prihodkov ali preživljanja
svojcev in drugih (renta),
b) stroškov nastalih zaradi uveljavljanja
pravic iz tega zavarovanja (odvetniški in
sodni stroški, stroški potrdil itd.),
c) poškodovanja stvari (obleka, osebna
prtljaga itd.),
d) zahtevkov ZZZS, ZPIZ in drugih
posrednih oškodovancev.
4. IZGUBA PRAVIC
4.1.

Zavarovanec izgubi pravice iz tega
zavarovanja v primerih, ki so določeni v
tč. 5.1. Splošnih pogojev za zavarovanje
avtomobilske odgovornosti ALL-SI/AO/15.

4.2.

Določbe o nezavarovanem kritju in o
izgubi zavarovalnih pravic učinkujejo tudi
na izgubo pravic svojcev zavarovanca.

5. ODSVOJITEV
ZAVAROVANEGA
MOTORNEGA VOZILA, NA KATERO JE
VEZANO TO ZAVAROVANJE
5.1.

Pri
zamenjavi
lastnika
oziroma
uporabnika
motornega
vozila,
na
katerega je vezano to zavarovanje, to
preneha veljati ob 24. uri tistega dne, ko
novi uporabnik oziroma lastnik motorno
vozilo prevzame.
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5.2.

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

vračilo premije, če do tedaj ni prišlo do
zavarovalnega primera.
8.2.
Pri odjavi vozila zavarovanje preneha po
predhodnem pisnem dogovoru zavarovalca in
zavarovalnice.

6. PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA
6.1.

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

6.2.

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.

6.3.

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

6.4.

Če je prometna nezgoda povzročila smrt
zavarovanca, mora svojec zavarovanca
to prijaviti zavarovalnici na način, ki je
opisan v tč. 6.2. in 6.3. teh pogojev.

7.
7.1.

8.3.
Točka 8.1. teh pogojev ne velja za
motorna kolesa in mopede.
8.4.
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.

SPLOŠNE DOLOČBE
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.

8. PRENEHANJE
ZAVAROVANJA
VRAČILO PREMIJE

IN

8.1.
V primeru prenehanja zavarovanja zaradi
uničenja, odsvojitve ali odjave vozila pri
pristojnem organu je zavarovalnica na
zahtevo zavarovalca/zavarovanca dolžna
vrniti premijo za preostalo dobo trajanja
zavarovanja, zmanjšano za administrativne
stroške, od prejema pisnega zahtevka za
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