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1. člen - SPLOŠNA DOLOČILA
(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (kratko: splošni pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju oseb 

pri upravljanju in vožnji z motornimi in drugimi vozili.
(2) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti oziroma pogoji za zavarovanje avtomobilskega 

kaska.

2. člen - ZAVAROVANE OSEBE
Zavarovanje se lahko sklene za osebe ne glede na zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost.

3. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) V zavarovanje so vključene nezgode, ki nastanejo pri upravljanju in vožnji z motornimi in drugimi vozili zaradi prometne nesreče ter pri nujnih 

postopkih z vozili, ki so v neposredni povezavi s prometom. Pri vlečnih in delovnih vozilih so v zavarovanje vključene tudi nezgode, ki nastanejo 
med opravljanjem dela s temi vozili in njihovimi priključki, pod pogojem, da so priključki namenjeni za delo med premikanjem vozila. 

(2) V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo:
1) pri avtomobilskih, motociklističnih hitrostnih dirkah, motokrosu, rallyju in kartingu, kakor tudi pri treningu za njih;
2) pri vstopu v vozilo in izstopu iz vozila;
3) pri upravljanju in vožnji brez vednosti oziroma odobritve lastnika motornega vozila (nedovoljena uporaba);
4) pri upravljanju in vožnji z vozilom brez veljavnega prometnega dovoljenja;
5) pri delu z vlečnimi ali delovnimi vozili, ko se vozilo uporablja izključno kot vir pogonske moči in se ne premika;
6) zaradi vzrokov navedenih v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje, v točki, ki določa izključitev obveznosti zavarovalnice.

(3) Za prometno nesrečo šteje nesreča kot je opredeljena z zakonskimi določili, ki urejajo področje posameznega prometnega sredstva.

4. člen - ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Če ni v zavarovalni pogodbi dogovorjeno drugače, se zavarovalno kritje začne po izteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden kot začetek 

zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija, sicer pa po izteku 24. ure tistega dne, ko je premija plačana.
(2) Zavarovalno kritje se konča po preteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden kot konec zavarovanja. Če je v polici naveden samo začetek 

zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank ne odpove vsaj 3 mesece pred koncem tekočega 
zavarovalnega leta. 

(3) Pri odsvojitvi vozila preneha zavarovanje ob 24.00 uri tistega dne, ko je bilo vozilo izročeno novemu lastniku. Hkrati preneha tudi jamstvo zavarovalnice. 

5. člen - NAČIN SKLENITVE ZAVAROVANJA
To zavarovanje se lahko sklene s poimensko navedbo zavarovancev ali brez poimenske navedbe zavarovancev.

6. člen - ZAVAROVANJE S POIMENSKO NAVEDBO ZAVAROVANCEV
(1) Če je bilo dogovorjeno zavarovanje s poimensko navedbo zavarovancev, so zavarovane samo osebe, ki so v polici oziroma v seznamu priloženem 

polici, poimensko navedene.
(2) Za novo prijavljene osebe se prične jamstvo zavarovalnice ob 24.00 uri tistega dne, ki je v pismeni prijavi, predloženi zavarovalnici, naveden kot 

začetek zavarovanja, vendar ne prej kot ob 24.00 uri tistega dne, ko je zavarovalnica prijela prijavo. Za odjavljene zavarovance preneha jamstvo 
ob 24.00 uri tistega dne, ki je v odjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja.

(3) Jamstvo zavarovalnice velja samo za nezgode z vrsto motornega vozila, ki je navedena v polici.

7. člen - ZAVAROVANJE BREZ POIMENSKE NAVEDBE ZAVAROVANCEV
(1) Če je bilo dogovorjeno zavarovanje brez poimenske navedbe zavarovancev, so v zavarovanje vključene le nezgode, ki se pripetijo z motornim ali 

drugim vozilom, ki je točno določeno in opisano v polici. Zavarovane so vse osebe tiste dejavnosti, ki je v polici navedena in ki so bile v vozilu v 
času nezgode.

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

(3) Za voznika motornega vozila se po teh pogojih šteje oseba, ki je uprav ljala vozilo ob nezgodi.
(4) Pri odsvojitvi vozila preneha zavarovanje ob 24.00 uri tistega dne, ko je bilo vozilo izročeno novemu lastniku. Hkrati preneha tudi jamstvo zavaro-

valnice. Zavarovanec je upravičen do neizkoriščenega dela premije, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera.

8. člen - PLAČILO PREMIJE
Zavarovalec mora plačati zavarovalnici dogovorjene premije za vse zavarovance brez izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja v roku, ki je dogovorjen 
po polici.

9. člen - VROČANJE POŠILJK S STRANI ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica bo pisna obvestila zavarovalcu pošiljala na naslov, ki ga je navedel ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. Če zavarovalec med časom 

trajanja zavarovalne pogodbe spremeni svoj naslov je o tem dolžan pravočasno obvestiti zavarovalnico.
(2) V primeru, da poskus vročitve priporočene pošiljke ali priporočene pošiljke s povratnico ali osebne vročitve preko pooblaščene organizacije za 

opravljanje tovrstnih vročitev ni uspešen (npr. zaradi preselitve ali odklonitve sprejema), zavarovalnica vrnjeno pošiljko šteje za vročeno. Zavarovalec 
se izrecno strinja, da se v tem primeru pošiljka šteje za vročeno na dan prvega poskusa vročitve pošiljke na naslovu, ki je bil zavarovalnici s strani 
zavarovalca nazadnje sporočen, ter da velja, da je zavarovalec z njeno vsebino seznanjen.

(3) V prejšnjem odstavku navedena domneva uspele vročitve ima na podlagi pogodbenega dogovora z zavarovalcem pravno veljavne učinke.

10. člen - ZAKLJUČNA DOLOČILA
Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina razlikuje od splošnih, veljajo posebni pogoji.
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POSEBNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE OSEB PRI 
UPRAVLJANJU IN VOŽNJI Z MOTORNIMI IN DRUGIMI VOZILI
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Zavarovalni pogoji z oznako P-NM-13 so bili sprejeti s strani uprave družbe GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana na seji dne 12.3.2013 in se uporabljajo od 18.3.2013 dalje.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.


