Pogoji za zavarovanje voznika
motornega vozila zaradi telesnih poškodbAO-plus-12
UVODNE DOLOČBE
V teh pogojih pomeni:
osnovno zavarovanje – zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenjeno pri Generali Zavarovalnici d.d., na podlagi katerega je sklenjeno to
zavarovanje in ki je navedeno na isti zavarovalni polici kot to zavarovanje;
zavarovanec – voznik vozila, ki se ob uporabi motornega vozila poškoduje
v prometni nesreči;
svojec zavarovanca – fizična oseba, ki ob smrtni nezgodi zavarovanca
kot povzročitelja prometne nesreče utrpi premoženjsko škodo zaradi pogrebnih stroškov;
pravno priznana škoda – škoda, katere povračilo bi lahko zahteval
zavarovanec oziroma njegov svojec ob polni odgovornosti povzročitelja;
motorno vozilo – vsako vozilo, za katerega se lahko sklene osnovno
zavarovanje.
1. člen – Zavarovalno kritje
(1) Zavarovalnica se zaveže povrniti pravno priznano nepremoženjsko
škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb ob prometni nesreči z motornim
vozilom, na katerega je vezano osnovno zavarovanje, utrpi zavarovanec
kot povzročitelj prometne nesreče s tem vozilom.
(2) V primeru smrtne prometne nesreče zavarovanca kot povzročitelja
prometne nesreče povrne zavarovalnica nastale pogrebne stroške
zaradi te smrti njegovim svojcem.
(3) Zavarovalno kritje po teh pogojih je omejeno izključno na povrnitev
nepremoženjske škode zavarovancu oz. v primeru njegove smrti na
povrnitev pogrebnih stroškov njegovim svojcem.
2. člen – Obseg zavarovalnega kritja
(1) Dajatve zavarovalnice so omejene z zavarovalno vsoto, dogovorjeno
v polici.
(2) Zavarovalno kritje velja samo za primere, ko je zavarovanec sam izključno odgovoren za svojo nepremoženjsko škodo. V primeru deljene
krivde se dajatev zavarovalnice zmanjša za delež krivde, ki jo gre
pripisati drugim udeležencem v prometni nesreči.
(3) Dajatev zavarovalnice zavarovancu, če s temi pogoji ni drugače dogovorjeno, se ugotavlja po pravnih predpisih o povrnitvi nepremoženjske
škode v Republiki Slovenije.
(4) V odstopanju od prejšnjega odstavka se ob ugotavljanju dajatve zavarovalnice zavarovancu upoštevajo naslednje omejitve:
1) ne upošteva se nepremoženjska škoda zaradi strahu;
2) škoda zaradi poškodbe hrbtenice in tkiv na ali ob hrbtenici je
krita samo, če je medicinsko ugotovljena in dokazana sveža
poškodba na kateremkoli 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) nepremoženjska škoda zaradi postkomocijskega sindroma ni
krita, pri čemer se za postkomocijski sindrom šteje skupek težav
po pretresu možganov.
(5) Dajatev zavarovalnice svojcem zavarovanca zaradi nastalih pogrebnih
stroškov se ne ugotavlja za vsak primer posebej, temveč je s tem
zavarovanjem sporazumno določena v višini 3.550,00 EUR.
(6) Če je s premijskim sistemom za povečano nevarnost določena dodatna
premija in če ta ni plačana, ima zavarovalnica:
1) pravico, od zavarovanca izterjati del odškodnine z zamudnimi
obrestmi in stroški v razmerju med plačano premijo in premijo, ki
bi zaradi povečane nevarnosti morala biti plačana;
2) pravico, od zavarovanca izterjati del odškodnine, z zamudnimi
obrestmi in stroški po določbi prejšnje točke tudi takrat, kadar
je prepustil vozilo v upravljanje osebi z lastnostmi, ki pomenijo povečano nevarnost in se zanjo zahteva plačilo dodatne
premije.
(7) Zavarovalnine iz kateregakoli nezgodnega zavarovanja se ne vštevajo
v kritne dajatve zavarovalnice iz tega zavarovanja.
(8) Zavarovalno kritje po teh pogojih ni podano za zahtevke zavoda za
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic zdravstvenega zavarovanja in drugih posrednih oškodovancev.
(9) Zavarovalno kritje po teh pogojih zajema izključno dajatve zavarovalnice
po 3. in 5. odstavku tega člena. Zavarovalno kritje ne zajema povrnitve

stroškov, nastalih zaradi uveljavljanja pravic iz tega zavarovanja (odvetniški stroški, stroški zdravniških potrdil ipd).
(10) V primeru spora o kritju samem ali o njegovem obsegu rešuje spor
sodišče, pristojno po sedežu zavarovalnice.
(11) Zavarovalnica ima pravico znesek zavarovalnine zmanjšati za znesek
neplačane zapadle premije.
3. člen – Nezavarovane nevarnosti
(1) Glede nezavarovanih nevarnosti, ki izključujejo dajatve zavarovalnice,
se za to zavarovanje uporabljajo določila pogojev glede nezavarovanih
nevarnosti, ki so sestavni del osnovnega zavarovanja.
(2) Zavarovalnega kritja ni, če do prometne nesreče pride:
1) na vožnji, opravljeni brez vednosti in odobritve lastnika, solastnika
oz. skupnega lastnika vozila ali osebe, ki ga nedvomno zastopa
(pri odvzemu vozila);
2) na vožnji v sklopu hudodelskih podvigov ipd.;
3) ob prevozu nuklearnih ali drugih radioaktivnih snovi, če so telesne
poškodbe neposredna ali posredna posledica jedrske cepitve ali
žarčenja teh snovi.
(3) Zavarovalnega kritja po tem zavarovanju ni, če je za prometno nesrečo
izključno odgovorna druga oseba ali osebe (lastnik, solastnik oz. skupni
lastnik drugega, v prometni nezgodi soudeleženega vozila, voznik
konjske vprege, kolesar, pešec ipd.).
(4) Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dogovorjena premija, ni
zavarovalnega kritja za zahtevke:
1) ki izvirajo iz zavarovalnega primera, ki je nastal v času, ko je bilo
vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirodobnem času in
sicer od trenutka prihoda na določeno mesto do trenutka prevzema vozila;
2) za škode, nastale pri sodelovanju na dirkah zaradi doseganja
najvišje ali najvišje povprečne hitrosti, rally tekmovanjih ali ocenjevalnih vožnjah, treningih za te prireditve ter na hitrostnih vožnjah po
tovarniških dvoriščih, avtodromih in drugih za ta namen določenih
stezah.
4. člen – Izguba kritnih pravic
(1) Za primere ko zavarovanec izgubi pravice iz tega zavarovanja se uporabljajo določila pogojev glede izgube zavarovalnih pravic, ki so sestavni
del osnovnega zavarovanja.
(2) Izguba kritnih pravic po prejšnjem odstavku tega člena prizadene tudi
pravice iz tega zavarovanja svojcev zavarovanca.
5. člen – Odsvojitev zavarovanega motornega vozila,
na katero je vezano to zavarovanje
(1) Pri zamenjavi lastnika, solastnika oz. skupnega lastnika motornega
vozila, na katerega je kot na zavarovanca vezano to zavarovanje, to
zavarovanje preneha ob 24. uri tistega dne, ko novi lastnik, solastnik oz.
skupni lastnik prevzame motorno vozilo v zvezi s katerim je sklenjeno
osnovo zavarovanje.
(2) Sklenitelj tega zavarovanja ima pravico terjati povračilo premije za
neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo
zavarovalnega primera.
(3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu se zavarovalno
razmerje ne spremeni.
6. člen – Splošne določbe
(1) Zavarovanje po teh pogojih je možno skleniti Ie ob sklenitvi osnovnega zavarovanja pri Generali Zavarovalnici d.d.. Če preneha kritje
po osnovnem zavarovanju, z istim dnem preneha tudi kritje po tem
zavarovanju.
(2) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi pogoji za osnovno
zavarovanje, če niso v nasprotju s temi pogoji.
(3) Za zavarovalni primer po tem zavarovanju se glede bonusa in malusa
uporabljajo določila pogojev osnovnega zavarovanja, njegov nastanek
pa s tem v zvezi vpliva tudi na osnovno zavarovanje in obratno.
(4) Za zavarovanje po teh pogojih se pravni predpisi o povračilu nepremoženjske škode delno uporabljajo zgolj za določanje višine dajatve
zavarovalnice zavarovancu, sicer pa veljajo za to zavarovanje, če ni
drugače določeno, predpisi o zavarovalni pogodbi, zlasti pa predpisi
o premoženjskih zavarovanjih.

Pogoji z oznako AO-plus-12 so bili sprejeti s strani uprave družbe na seji dne 28.8.2012 in se uporabljajo od 3.9.2012 dalje.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
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