DODATNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA ŠKODO ZARADI
TELESNIH POŠKODB (AO PLUS) 02-AOP-01/20
Dodatni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih
poškodb (v nadaljevanju pogoji) so sestavni del zavarovalne
pogodbe, ki jo zavarovalec sklene z zavarovalnico. Za to dodatno
zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi zavarovalni pogoji za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
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IZRAZI V TEH POGOJIH POMENIJO:
Zavarovalec - oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno
pogodbo in je dolžna plačati premijo
Zavarovanec - oseba, ki se kot voznik zavarovanega vozila
poškoduje v prometni nesreči. Zavarovalec in zavarovanec sta ista
oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun ali na račun tistega, ki se
ga zavarovanje tiče.
Zavarovalnica - GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3,
1000 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.
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.
Svojec zavarovanca - fizična oseba, ki v primeru smrti zavarovanca
zaradi prometne nesreče z motornim vozilom lahko uveljavlja zahtevek
iz tega zavarovanja.
Pravno priznana škoda - nepremoženjska škoda (ob upoštevanju
omejitev po teh pogojih), ki jo zaradi prometne nesreče zavarovanca
z motornim vozilom utrpijo zavarovanec ali svojci zavarovanca.

1.

ČLEN: ZAVAROVANE NEVARNOSTI

(1)

Zavarovalnica se zaveže izplačati zavarovancu zavarovalnino
v višini pravno priznane škode, ki nastane zavarovancu kot
povzročitelju prometne nesreče zaradi telesnih poškodb v
prometni nesreči z motornim vozilom.
V primeru smrti zavarovanca kot povzročitelja prometne
nesreče z motornim vozilom se zavarovalnica zaveže
izplačati svojcem zavarovanca zavarovalnino v višini pravno
priznane škode, ki jim zaradi tega nastane. Poleg pravno
priznane škode zavarovalnica v tem primeru izplača svojcem
zavarovanca v obsegu, določenim s temi pogoji, tudi znesek
za pogrebne stroške za zavarovanca.
Zavarovalno kritje po teh pogojih se nanaša na prometne
nesreče zavarovanca z motornim vozilom, za katere je
odgovornost na strani zavarovanca. Če odgovornost na
strani zavarovanca ni izključna, se dajatev zavarovalnice po
teh pogojih zniža v deležu, v katerem so za prometno
nesrečo zavarovanca z motornim vozilom (so)odgovorni
drugi udeleženci v prometu.
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2.

ČLEN: OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA

(1)

Višina obveznosti zavarovalnice po tem dodatnem zavarovanju
je omejena ne glede na vrsto motornega vozila in ne glede
na vrsto zavarovalnine, največ do višine zavarovalne vsote, ki
je navedena na pogodbi.
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Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo
pravila slovenskega odškodninskega prava za odmero
nepremoženjske škode, kot veljajo na dan sklenitve pogodbe.
V odstopanju od prejšnjega odstavka pravno priznana škoda
po teh pogojih ne obsega:
1) nepremoženjske škode za strah;
2) nepremoženjske škode zaradi poškodbe hrbtenice in
tkiv na ali ob hrbtenici, razen v primerih, ko je medicinsko
ugotovljena in dokazana sveža poškodba na katerem
koli delu hrbteničnega skeleta, ali če so popoškodbeno
nastale nestabilnosti med vretenci celotne hrbtenice sveže
in hkrati takšne, da je medsebojni premik vretenc na
funkcionalnih posnetkih hrbtenice v eni smeri večji od
treh milimetrov;
3) nepremoženjske škode, ki nastane zaradi pretresa
možganov, razen v primeru, če je ta diagnosticiran v 24
urah po nastanku prometne nesreče z motornim vozilom
in če je ob tem zavarovanec utrpel izgubo zavesti.
Pravno priznana škoda po teh pogojih se nanaša izključno
na nepremoženjsko škodo (ob upoštevanju omejitev iz
prejšnjega odstavka) in se v nobenem primeru ne nanaša
tudi na druge vrste škod, na primer:
1) škodo zaradi poškodovanja stvari (vključno z oblekami in
osebno prtljago),
2) škodo zaradi izgube pri plači ali drugih vrst dohodkov in
škodo zaradi morebitnih prihodnjih trajnih izgub dohodkov
ali preživljanja (renta),
3) stroške, nastale zaradi uveljavljanja pravic iz tega
zavarovanja (npr. odvetniški stroški, stroški izvedencev,
stroški potrdil ...),
4) stroške v zvezi z zdravljenjem (tudi prevozi, medicinski
pripomočki ...).
Za ugotavljanje višine pogrebnih stroškov za zavarovanca, ki
se izplačajo svojcem zavarovanca, se upoštevajo dokazila, ki
jih slednji predložijo zavarovalnici (za stroške ureditve groba,
postavitve nagrobnika ipd.), pri čemer se pred izplačilom od
ugotovljenega zneska odbije znesek pogrebnine, izplačane
od ZZZS-ja. Zavarovalnica krije pogrebne stroške za
zavarovanca največ do 3.500 EUR in le glede na zavarovalno
vsoto, navedeno na polici.
Če zavarovanec v prometni nesreči z motornim vozilom ni
uporabljal varnostnega pasu (ali čelade, če je motorno vozilo
motorno kolo ali kolo z motorjem), se zavarovalnina po teh
pogojih zniža za 25 odstotkov. Šteje se, da zavarovanec ni
uporabljal varnostnega pasu tudi v primerih, ko je to razvidno
iz poškodbe same (udarec v glavo, obraz, prsni koš, kolena
ipd.). Navedeno zmanjšanje zavarovalnine se upošteva tudi v
primerih, ko se zavarovalnina izplača svojcem zavarovanca.
Zavarovalnica lahko terjatev zavarovanca za zavarovalnino
pobota s terjatvijo, ki jo ima zavarovalnica do zavarovanca iz
katerega koli naslova.

3.

ČLEN: NEZAVAROVANE NEVARNOSTI

(1)

Zavarovalnica nima nobene obveznosti, če do prometne
nesreče z motornim vozilom pride:
1) na vožnji, opravljeni brez vednosti ali odobritve lastnika
oziroma upravičenega imetnika motornega vozila ali
osebe, ki ga zastopa (protipravni odvzem motornega
vozila);
2) pri vožnji v sklopu kaznivega dejanja ali poskusa
kaznivega dejanja;
3) zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah, za katere
so bila izdana uradna dovoljenja;
4) zaradi uporabe vozila pri vadbenih vožnjah z elementi
športne prireditve;
5) ob prevzemu jedrskih snovi, če so telesne poškodbe
neposredna ali posredna posledica jedrske cepitve ali
žarčenja teh snovi;
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6) brez odgovornosti zavarovanca (zavarovalno kritje ne
velja, če je za prometno nesrečo podana izključna
odgovornost druge osebe oziroma drugega udeleženca
v prometu).
Če je s premijskim sistemom osnovnega zavarovanja
določena dodatna premija za povečano nevarnost in če ta ni
plačana, ima zavarovalnica pravico zmanjšati svojo
pogodbeno obveznost po teh pogojih v razmerju med
plačano premijo in premijo, ki bi zaradi povečane nevarnosti
morala biti plačana. Za povečano nevarnost po teh pogojih
štejejo povečane nevarnosti iz osnovnega zavarovanja.

4.

ČLEN: IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC

(1)

Zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja, če so podani
razlogi iz 1. odstavka 3. člena pogojev osnovnega zavarovanja.
Izguba zavarovalnih pravic po 1. odstavku tega člena ima za
posledico tudi izgubo pravic svojcev zavarovanca.
Izgube zavarovalnih pravic po 1. odstavku tega člena ni ob
pogojih 1. točke 2. odstavka 3. člena pogojev osnovnega
zavarovanja.
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(3)

5.

ČLEN: ODSVOJITEV MOTORNEGA VOZILA IN
VRAČILO PREMIJE

(1)

Pri zamenjavi uporabnika oziroma lastnika motornega vozila,
na katero je vezano to zavarovanje, le-to preneha ob 24. uri
tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik prevzame
motorno vozilo.
V primeru prenehanja zavarovanja zaradi uničenja, odjave
motornega vozila iz prometa ali odsvojitve motornega vozila
je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti premijo
za preostalo dobo trajanja zavarovanja, zmanjšano za
stroške prekinitve pogodbe, od prejema pisnega zahtevka za
vračilo premije, če do tedaj ni prišlo do zavarovalnega primera.
Zavarovalni primer po tem dodatnem zavarovanju glede
pravice vračanja premije za preostalo dobo trajanja
zavarovanja (po 11. členu pogojev osnovnega zavarovanja)
vpliva tudi na osnovno zavarovanje in obratno.
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6.

ČLEN: SPLOŠNE DOLOČBE

(1)

Zavarovanje po teh pogojih ni samostojno in predstavlja
dodatno zavarovanje k sklenjenemu osnovnemu zavarovanju.
Za zavarovanje po teh pogojih se smiselno uporabljajo tudi
zavarovalni pogoji, ki so določeni za osnovno zavarovanje,
če niso v nasprotju s temi pogoji.
Zavarovalni primer po tem dodatnem zavarovanju glede
bonusa in malusa (po 8. in 9. členu pogojev osnovnega
zavarovanja) vpliva tudi na osnovno zavarovanje in obratno.
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).
V primeru prometne nesreče mora biti o dogodku obvezno
obveščena policija.
Ti pogoji so veljavni od 3. 1. 2020 naprej.
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