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Dodatni pogoji za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila 
(v nadaljevanju pogoji) so sestavni del zavarovalne pogodbe, ki jo 
zavarovalec sklene z zavarovalnico.

IZRAZI V TEH POGOJIH POMENIJO:
Zavarovalec - oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno 
pogodbo in je dolžna plačati premijo.
Zavarovanec - oseba, katere premoženjski interes je zavarovan. 
Zavarovalec in zavarovanec sta ista oseba, razen pri zavarovanju 
na tuj račun ali na račun tistega, ki se ga zavarovanje tiče. Za 
zavarovanca po teh pogojih šteje oseba, ki je kot voznik motornega 
vozila udeležena v prometni nesreči. Za zavarovanca po teh pogojih 
šteje tudi sopotnik v motornem vozilu v času prometne nesreče in 
lastnik motornega vozila.
Zavarovalnica - GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, 
Ljubljana.
Polica - listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi.
Pogodba - zavarovalna pogodba, sklenjena med zavarovalcem in 
zavarovalnico.
Premija - znesek, ki ga zavarovalec mora plačati zavarovalnici po 
pogodbi.
Zavarovalnina - znesek, ki ga zavarovalnica izplača po določilih 
pogodbe.
Zavarovalna vsota - znesek, ki predstavlja zgornjo mejo 
obveznosti zavarovalnice ob nastanku zavarovalnega primera.
Franšiza - dogovorjena soudeležba zavarovanca pri zavarovalnem 
primeru.
Zavarovalni primer - z zavarovalno pogodbo krit škodni dogodek, 
ki mora biti prihodnji, negotov in neodvisen od izključne volje 
pogodbenikov, z njegovim nastankom pa nastane obveznost 
zavarovalnice.
Osnovno zavarovanje - zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
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.
Prometna nesreča - prometna nesreča, v smislu veljavnega zakona 
za pravila v cestnem prometu, do katere pride z motornim vozilom.

1. ČLEN: ZAVAROVANE NEVARNOSTI 
(1) Zavarovalnica se zaveže kriti zavarovancu stroške pravne 

zaščite, kadar je ta potrebna zaradi prometne nesreče z 
motornim vozilom.

(2) Stroški pravne zaščite po teh pogojih predstavljajo:
a) stroške pravne obrambe zavarovanca v kazenskih in 

prekrškovnih postopkih zaradi prometne nesreče z 
motornim vozilom (pri čemer se kritje ne nanaša na kritje 
same denarne kazni ali globe, izrečene v teh postopkih);

b) stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, ki jih 
uveljavlja zavarovanec v zvezi s prometno nesrečo z 
motornim vozilom, in sicer zaradi telesne poškodbe, 
okvare zdravja ali smrti zavarovanca ali zaradi uničenja, 
poškodbe ali izginitve zavarovančevih stvari (vključno z 
motornim vozilom), s strani drugih motornih vozil, za 
katera so ali bi po zakonu, ki ureja obvezna zavarovanja 
v prometu, morala biti sklenjena zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti.

2. ČLEN: ZAVAROVALNA VSOTA
(1) Ne glede na število zavarovalnih primerov in zavarovancev, 

upravičenih iz istega zavarovalnega primera, je zgornja meja 
obveznosti zavarovalnice iz naslova kritja stroškov zavarovalna 
vsota, ki je navedena v pogodbi. Kritje stroškov se nanaša 
na kritje stroškov pravne obrambe v kazenskih in prekrškovnih 
postopkih in tudi na kritje drugih stroškov, povezanih z 
uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov (stroški sodnega 
postopka).

(2) Če ima iz istega zavarovalnega primera pravico do 

zavarovalne zaščite več zavarovancev, zavarovalna vsota pa 
ne zadošča za kritje stroškov njihove pravne zaščite, se 
njihove pravice do zavarovalnice sorazmerno zmanjšajo.

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

3. ČLEN: NASTANEK ZAVAROVALNEGA 
PRIMERA

Za nastanek zavarovalnega primera šteje prometna nesreča z 
motornim vozilom, do katere pride v času veljavnosti dodatnega 
zavarovanja in:
a) zaradi katere je proti zavarovancu uveden kazenski ali 

prekrškovni postopek ali
b) v kateri zavarovanec ali sozavarovane osebe utrpijo škodo, 

povzročeno z drugim zavarovanim ali nezavarovanim 
vozilom, za kar je odgovorna oseba, ki ni zavarovanec po 
teh pogojih.

4. ČLEN: IZBIRA ODVETNIKA
(1) Zavarovanec ima pravico skladno s temi pogoji izbrati 

odvetnika in ga pooblastiti za zaščito svojih pravnih interesov 
ob soglasju z zavarovalnico.

(2) Če zavarovanec ne more izbrati odvetnika in je določitev 
odvetnika za varstvo interesov zavarovanca nujna, to stori 
zavarovalnica, pooblasti pa ga zavarovanec.

(3) Zavarovanec ima pravico izbrati odvetnika, ki ima sedež v 
kraju, kjer je sodišče oziroma prekrškovni organ, ki je 
pristojen za vodenje postopka na prvi stopnji. Če v tem kraju 
nima sedeža noben odvetnik ali pa le eden, se lahko izbere 
odvetnika kjer koli, vendar največ v oddaljenosti 100 km od 
sedeža pristojnega sodišča oziroma prekrškovnega organa.

(4) Če pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka nastopa kot 
nasprotna stranka iz istega škodnega dogodka oseba, ki je 
prav tako zavarovana pri isti zavarovalnici, mora zavarovalnica 
zavarovanca o tem nemudoma obvestiti. V tem primeru mora 
zavarovalnica zaščito pravnih interesov prepustiti odvetniku.

(5) Izbrani odvetnik za svoje delo odgovarja neposredno 
zavarovancu, ki ga zastopa. Zavarovalnica za delo odvetnika 
ne prevzema nobene odgovornosti.

5. ČLEN: PRESOJA VERJETNOSTI ZA USPEH
(1) Zavarovalnica lahko na podlagi predložene dokumentacije in 

takratnega pravnega ter dejanskega stanja zavarovancu v 
sodnem ali izvensodnem postopku uveljavljanja odškodninskih 
zahtevkov oziroma pri kritju stroškov pravne obrambe v 
kazenskih in prekrškovnih postopkih odkloni zavarovalno 
zaščito, če meni, da ni precejšnje verjetnosti za uspeh. 
Razloge mora navesti pisno.

(2) Če se zavarovanec s tem ne strinja, lahko najame odvetnika 
po svoji izbiri in na svoje stroške. Če se v postopku izkaže, da 
je zavarovalnica neupravičeno odklonila zavarovalno zaščito 
in so bili odklonilni razlogi neutemeljeni, je zavarovalnica po 
koncu postopka dolžna povrniti stroške skladno s temi pogoji. 
V nasprotnem primeru stroške nosi zavarovanec sam.

6. ČLEN: PREHOD ZAHTEVKOV NA 
ZAVAROVALNICO

(1) Zahtevki za plačilo stroškov, ki jih je skladno s temi pogoji 
plačala zavarovalnica, preidejo nanjo (subrogacija). Če je 
zavarovanec dobil povrnjene stroške, ki jih je plačala 
zavarovalnica, mora o tem takoj obvestiti zavarovalnico in ji 
vrniti izplačani znesek v 30 dneh od dneva, ko je bilo prejeto 
takšno plačilo. Od tega dne je treba plačati zavarovalnici tudi 
zakonite zamudne obresti, če je zavarovalnica plačala v 
domači valuti. Če pa je zavarovalnica plačala stroške v tuji 
valuti, jih je treba povrniti v domači protivrednosti po 
srednjem menjalniškem tečaju na dan vračila.

(2) Zavarovanec mora zavarovalnici pomagati pri uveljavljanju 
stroškov od druge osebe in ji na njeno zahtevo izročiti 
odstopne izjave.
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7. ČLEN: NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje ne krije stroškov pravne zaščite:

1) pri uveljavljanju zahtevkov med zavarovanci in tudi ne 
proti zavarovalnici, ki krije odgovornost katere izmed 
navedenih oseb;

2) pri uveljavljanju zahtevkov iz drugih zavarovalnih pogodb, 
ki se nanašajo na zavarovanje interesov zavarovanca;

3) pri uveljavljanju zahtevkov zaradi poškodovanja tovora, 
ki se za plačilo prevaža z motornim vozilom;

4) če je zavarovalnica obveščena o prometni nesreči, ki bi 
lahko predstavljala zavarovalni primer, kasneje kot 1 leto 
po prenehanju te zavarovalne pogodbe;

5) pri dogodkih, ki so v posredni ali neposredni povezavi z 
vojnimi dogodki, notranjimi nemiri in nasilnimi dejanji, ki 
so posledica demonstracij ali manifestacij;

6) pri dogodkih, ki so v posredni ali neposredni povezavi z 
nuklearnimi dogodki in drugimi dogodki, ki v 
nesorazmernem obsegu povzročijo škode na osebah in 
stvareh (katastrofalne škode).

(2) Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dogovorjena 
premija, ni zavarovalnega kritja za stroške pravne zaščite:
1) če motorno vozilo sodeluje na dirkah zaradi doseganja 

najvišje ali najnižje povprečne hitrosti, tekmovanjih v 
rallyju, v ocenjevalnih vožnjah, treningih za te prireditve in 
na hitrostnih vožnjah po tovarniških dvoriščih, avtodromih 
in drugih za ta namen določenih stezah;

2) v času, ko je motorno vozilo mobilizirano ali ga je 
zasegla oblast v mirnodobnem času, in sicer od trenutka 
prihoda na določeno mesto do trenutka prevzema vozila;

3) v primeru prometne nesreče z neznanim vozilom.

8. ČLEN: IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC
(1) Zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja, če so 

podani razlogi iz 1. odstavka 3. člena pogojev osnovnega 
zavarovanja.

(2) Izgube zavarovalnih pravic po prejšnjem odstavku ni ob 
pogojih 2. odstavka 3. člena pogojev osnovnega zavarovanja.

9. ČLEN: OBMOČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA
Zavarovanje velja, če pride do prometne nesreče z motornim vozilom 
na območju Evrope v geografskem smislu, če v pogodbi ni 
dogovorjeno drugače.

10. ČLEN: OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec je dolžan:

1) zavarovalnico takoj, popolnoma in po pravici obvestiti o 
zavarovalnem primeru, o ukrepih državnih organov proti 
njemu in ji izročiti vso dokumentacijo, ki jo ima;

2) zavarovalnici razjasniti vse okoliščine zavarovalnega 
primera. V zvezi s tem mora zavarovanec poročati o vseh 
okoliščinah, ki se nanašajo na zavarovalni primer in poslati 
zavarovalnici vse pisne podatke, ki bi po mnenju 
zavarovalnice lahko bili pomembni za oceno 
zavarovalnega primera;

3) zavarovalnici oziroma osebi, ki jo določi zavarovalnica, 
dati pooblastilo za zastopanje;

4) zavarovalnici takoj sporočiti ime odvetnika, za katerega 
želi soglasje zavarovalnice za zastopanje v kazenskem 
ali prekrškovnem postopku, če želi odvetnika izbrati sam;

5) vse morebitne račune za stroške pravne zaščite pred 
plačilom predložiti zavarovalnici v kontrolo, razen če je o 
njih že odločilo sodišče ali prekrškovni organ;

6) storiti vse, da se stroški po nepotrebnem ne zvišujejo, še 
posebno ne z nepotrebnim podaljševanjem sodnih ali 
prekrškovnih postopkov.

(2) Če zavarovanec krši katero od obveznosti iz prejšnjega 
odstavka, mora zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki je 
nastala zaradi te kršitve.

11. ČLEN: OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zavarovalnica krije 

zavarovancu stroške, nastale v izvensodnem ali sodnem 
civilnem postopku, kot so: stroški sodnega postopka, stroški 
izvedencev, prič, prevajalcev, taks in stroške nasprotne 
stranke, ki jih mora plačati zavarovanec ipd.

(2) Zavarovalnica krije tudi stroške pravne obrambe v kazenskih 
in prekrškovnih postopkih, ki nastanejo od dneva prijave 
zavarovalnega primera zavarovalnici dalje, in ki so z vidika 

obrambe zavarovanca utemeljeni. Stroške, nastale pred 
prijavo zavarovalnici, krije zavarovalnica le, če so nastali 
zaradi ukrepov nasprotne stranke, ukrepov sodišča ali 
prekrškovnega organa ali ukrepov zavarovanca, ki so bili 
neodložljivi za zaščito njegovih interesov, vendar samo, če so 
nastali največ 14 dni pred prijavo zavarovalnega primera. 
Utemeljenost stroškov se ugotavlja za vsak primer posebej. 
Pravno zaščito zavarovanca izvajajo odvetniki, ki jih določi 
zavarovalnica, pri čemer ima zavarovanec pravico, da tudi 
sam, skladno s 4. členom teh pogojev, izbere odvetnika.

(3) Pri kritju stroškov pravne obrambe v kazenskih in prekrškovnih 
postopkih zavarovalnica krije stroške za zastopanje pred 
sodišči in prekrškovnimi organi na vseh stopnjah (stroške 
odvetnika po odvetniški tarifi, veljavni v kraju, kjer ima 
odvetnik ali njegov substitut svoj sedež) ter s tem povezane 
druge stroške (stroške kazenskega ali prekrškovnega 
postopka, stroške izvedencev, prič, prevajalcev, taks ter 
stroške nasprotnega udeleženca). Ne glede na navedeno 
stroški, ki jih krije zavarovalnica, v nobenem primeru ne 
zajemajo tudi stroškov izvršbe v kazenskem ali prekrškovnem 
postopku. Zavarovalno kritje se prav tako ne nanaša na kritje 
same denarne kazni ali globe, izrečene v teh postopkih.

(4) Zavarovalnica je dolžna takoj po ugotovitvi obstoja 
zavarovalnega kritja poplačati utemeljene stroške pravne 
obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih ter 
odškodninskih postopkih, o čemer zavarovalnica 
zavarovanca tekoče obvešča.

(5) Zavarovalnica krije vse potrebne stroške, ki nastanejo z 
uveljavljanjem zavarovančevih pravnih interesov od trenutka 
prijave zavarovalnega primera zavarovalnici. 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.

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

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

ima odvetnik ali njegov substitut svoj sedež;
2) stroške sodnega oziroma prekrškovnega postopka, ki jih 

mora plačati zavarovanec, in sicer: sodne oziroma 
upravne takse ter stroške izvedencev, prevajalcev in prič;

3) v pravdnem postopku za plačilo odškodnine tudi stroške 
nasprotne stranke, če jih mora plačati zavarovanec. Po 
istih pogojih zavarovalnica krije tudi stroške nasprotnega 
udeleženca v kazenskem oziroma prekrškovnem 
postopku, če ta nastopa kot subsidiarni tožilec oziroma 
kot predlagatelj zahteve.

(8) 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.

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

(10) 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 protivrednosti plačane 
tuje valute po srednjem menjalniškem tečaju na dan vračila.

(11) Z zahtevki iz tega zavarovanja razpolaga samo zavarovanec, 
druge osebe pa proti zavarovalnici nimajo direktnih 
zahtevkov. Direktni zahtevek proti zavarovalnici pa ima 
odvetnik, ki ga je za zastopanje zavarovančevih pravnih 
interesov pooblastila zavarovalnica.

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

(13) Zavarovalnica lahko terjatev zavarovanca za zavarovalnino 
pobota s terjatvijo, ki jo ima zavarovalnica do zavarovanca iz 
katerega koli naslova.
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12. 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 

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 8. 
odstavka 7. člena pogojev osnovnega zavarovanja, ki določa 
podaljšanje obojestranskih obveznosti iz pogodbe za 30 dni 
(respiro rok).

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


