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Dodatni pogoji za zavarovanje oseb pri upravljanju in vožnji z 
motornimi in drugimi vozili (v nadaljevanju pogoji) so sestavni del 
zavarovalne pogodbe, ki jo zavarovalec sklene z zavarovalnico. 
Poleg teh pogojev so sestavni del zavarovalne pogodbe tudi splošni 
pogoji za nezgodno zavarovanje oseb.

IZRAZI V TEH POGOJIH POMENIJO:
Osnovno zavarovanje - zavarovanje avtomobilske odgovornosti 
oziroma zavarovanje avtomobilskega kaska, sklenjeno pri 
zavarovalnici, h kateremu je kot dodatno zavarovanje sklenjeno 
zavarovanje po teh pogojih.
Motorno vozilo - vozilo, za katero je sklenjeno osnovno zavarovanje 
in na katero je vezano dodatno zavarovanje po teh pogojih.

1. ČLEN: ZAVAROVANE NEVARNOSTI 
(1) V zavarovanje so vključene nezgode, ki nastanejo pri 

upravljanju in vožnji z motornim vozilom zaradi prometne 
nesreče ter pri nujnih postopkih z njim, ki so v neposredni 
povezavi s prometom. Pri motornem vozilu kot vlečnem in 
delovnem vozilu so v zavarovanje vključene tudi nezgode, 
ki nastanejo med opravljanjem dela s tem vozilom in 
njegovimi priključki, pod pogojem, da so priključki 
namenjeni za delo med premikanjem motornega vozila.

(2) V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo:
1) pri avtomobilskih, motociklističnih hitrostnih dirkah, 

motokrosu, rallyju in kartingu ter tudi pri treningu zanje;
2) pri vstopu v motorno vozilo in izstopu iz njega;
3) pri upravljanju in vožnji brez vednosti oziroma odobritve 

lastnika motornega vozila (nedovoljena uporaba);
4) pri upravljanju in vožnji z motornim vozilom brez 

veljavnega prometnega dovoljenja;
5) pri delu z motornim vozilom kot vlečnim ali delovnim 

vozilom, ko se motorno vozilo uporablja izključno kot 
vir pogonske moči in se ne premika;

6) zaradi vzrokov, navedenih v določilih splošnih pogojev 
za nezgodno zavarovanje, ki določajo izključitev 
obveznosti zavarovalnice.

(3) Za prometno nesrečo šteje nesreča, kot je opredeljena z 
zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu.

2. člen – ZAVAROVANE OSEBE
Zavarovanje se lahko sklene za osebe – potnike v motornem vozilu 
ne glede na njihovo zdravstveno stanje, splošno delovno sposob-
nost in starost.

3. člen – NAČIN SKLENITVE ZAVAROVANJA
(1) To zavarovanje se lahko sklene brez poimenske navedbe 

zavarovancev.
(2) V zavarovanje so vključene le nezgode, ki se pripetijo z 

motornim vozilom, ki je točno določeno in opisano v 
pogodbi. 

4. člen – IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC
(1) Zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja, če so 

podani razlogi za izgubo pravic, kot je navedeno v splošnih 
pogojih za nezgodno zavarovanje oseb.

(2) Izgube zavarovalnih pravic po prejšnjem odstavku ni ob 
pogojih iz osnovnega zavarovanja – 2. odstavka 3. člena 
pogojev zavarovanja avtomobilske odgovornosti oziroma 2. 
odstavka 6. člena pogojev zavarovanja avtomobilskega 
kaska.

5. člen – SPLOŠNE DOLOČBE
(1) Zavarovanje po teh pogojih ni samostojno in predstavlja 

dodatno zavarovanje k sklenjenemu osnovnemu zavarovanju.
(2) Za zavarovanje po teh pogojih se smiselno uporabljajo tudi 

splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb in zavarovalni 
pogoji, ki so določeni za osnovno zavarovanje, če niso v 
nasprotju s temi pogoji.

(3) Zavarovalni primer po tem dodatnem zavarovanju nima 
vpliva glede bonusa in malusa.

(4) Pri zamenjavi uporabnika oziroma lastnika motornega 
vozila to dodatno zavarovanje preneha z naslednjim dnem 
od dneva, ko novi uporabnik oziroma lastnik prevzame 
motorno vozilo.

(5) Pri tem dodatnem zavarovanju se ne uporablja določilo 
pogojev osnovnega zavarovanja – 8. odstavka 7. člena 
pogojev zavarovanja avtomobilske odgovornosti oziroma 
določilo 8. odstavka 24. člena pogojev zavarovanja 
avtomobilskega kaska, ki določa podaljšanje obojestranskih 
obveznosti iz pogodbe za 30 dni (respiro rok).

(6) Ti pogoji so veljavni od 3. 1. 2020 naprej.
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