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6) pri dogodkih, ki so v posredni ali neposredni povezavi z nuklearnimi
dogodki in drugimi dogodki, ki v nesorazmernem obsegu povzroËijo
πkode na osebah in stvareh (katastrofalne πkode);
7) za πkodo, ki nastane v neposredni ali posredni povezavi s teroristiËnim
dejanjem, tudi Ëe je na πkodo skupaj s teroristiËnim dejanjem vplival
πe kak drug vzrok ali dejanje. ©teje se, da je teroristiËno dejanje
vsako nasilno dejanje, ki ogroæa Ëloveπko æivljenje, premiËno oziroma
nepremiËno premoæenje ali infrastrukturo in sicer s silo, nasiljem ali
groænjo in je izvedeno zaradi politiËnih, verskih, ideoloπkih ali podobnih
namenov, ter ima namen vplivati na vlado kakπne dræave ali ustrahovati
javnost ali katerikoli njen del ali pa ima tak uËinek. Za teroristiËno dejanje
se πteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je
izvedeno v povezavi s katerokoli organizacijo ali oblastjo.
(2) »e ni posebej dogovorjeno in ni plaËana dogovorjena premija, ni
zavarovalnega kritja za stroπke pravne zaπËite:
1) Ëe zavarovano vozilo sodeluje na dirkah zaradi doseganja najviπje
ali najniæje povpreËne hitrosti, tekmovanjih v rallyju, v ocenjevalnih
voænjah, treningih za te prireditve ter na hitrostnih voænjah po tovarniπkih
dvoriπËih, avtodromih in drugih za ta namen doloËenih stezah;
2) v Ëasu, ko je zavarovano vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v
mirnodobnem Ëasu, in sicer od trenutka prihoda na doloËeno mesto do
trenutka prevzema vozila.

1. Ëlen - UVODNE DOLO»BE
Ti pogoji se nanaπajo na zavarovanje pravne zaπËite v zvezi z uporabo
motornega vozila. Izrazi v njih pomenijo:
zavarovalec
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico in
se zaveæe plaËati premijo;
zavarovanec
oseba, katere premoæenjski interes je zavarovan, pri
Ëemer sta sklenitelj in zavarovanec ista oseba, razen pri
zavarovanju na tuji raËun;
sozavarovana oseba oseba, na katero poleg sklenitelja zavarovanja in
zavarovanca uËinkuje zavarovalna pogodba;
zavarovalni primer
dogodek, ki utegne imeti za posledico primer uveljavljanja
zahtevkov upraviËencev za povraËilo πkode;
zavarovalna vsota
znesek, do katerega zavarovalnica jamËi za posamezni
zavarovalni primer;
zavarovalnina
znesek, ki ga zavarovalnica plaËa po zavarovalni
pogodbi;
polica
listina o zavarovalni pogodbi.
2. Ëlen - ZAVAROVALNO KRITJE
To zavarovanje krije v obsegu, ki je doloËen s temi pogoji:
1) stroπke obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih postopkih zaradi
prometne nesreËe, ki je nastala z uporabo zavarovanega vozila; niso pa krite
denarne kazni, izreËene v teh postopkih;
2) stroπke uveljavljanja odπkodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava
za πkodo, ki jo uveljavljajo zavarovane osebe v zvezi s prometno nesreËo
pri uporabi zavarovanega motornega vozila, ki je nastala zaradi telesne
poπkodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovane osebe ter zaradi uniËenja,
poπkodbe ali izginitve zavarovanËeve stvari, kakor tudi za stroπke obrambe
pred zahtevki drugih oseb za povraËilo πkode, ki izvirajo iz uporabe
zavarovanega motornega vozila.

7. Ëlen - IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC
(1) Zavarovanec in sozavarovane osebe izgubijo svoje pravice iz zavarovanja:
1) Ëe je voznik vozilo uporabljal za drugaËen namen, kot je to doloËeno v
zavarovalni pogodbi;
2) Ëe voznik ni imel veljavnega vozniπkega dovoljenja tiste oziroma tistih
kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen Ëe je vozilo vozil
kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri uËenju voænje ob
upoπtevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
3) Ëe je bilo vozniku odvzeto ali zaËasno odvzeto vozniπko dovoljenje,
oziroma se mu je izvrπevala izreËena kazen ali varstveni ukrep prepovedi
voænje vozila doloËene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep
prepovedi uporabe tujega vozniπkega dovoljenja na ozemlju Republike
Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniπkega dovoljenja ali kazen
prenehanja veljavnosti vozniπkega dovoljenja;
4) Ëe je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
©teje se, da je voznik pod vplivom alkohola v naslednjih primerih:
a) Ëe ima zaradi uæivanja alkoholnih pijaËe veË kot 10,855 milimolov
alkohola v litru krvi oziroma Ëe ima v krvi veË kot 0,5 promila alkohola,
ali Ëe se ne glede na koliËino alkohola v krvi ugotovi, da kaæe znake
alkoholiziranosti;
b) Ëe je alkotest pozitiven, voznik pa ne poskrbi, da bi bila s krvno
analizo natanËno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti,
razen Ëe odvzem krvi ogroæa njegovo zdravje (npr. hemofilija);
c) Ëe se po prometni nesreËe izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti
oziroma jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da onemogoËa
ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje
alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nesreËe.
©teje se, da je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi:
d) Ëe se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaæe znake motenj v
vedenju, ki povzroËajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi
uæivanja mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi
ali Ëe po prometni nesreËi uæiva mamila, psihoaktivna zdravila ali
druge psihoaktivne snovi ter tako onemogoËa ugotavljanje prisotnosti
navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne
nesreËe;
e) Ëe se po prometni nesreËi izmakne ali odkloni preiskavo oziroma
moænost ugotavljanja prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu.
(2) Zavarovanec in sozavarovane osebe ne izgubijo svojih pravic po prejπnjih
doloËbah tega Ëlena:
1) Ëe zavarovanec oziroma sozavarovana oseba dokaæe:
a) da ni kriv za obstajanje okoliπËin iz druge toËke prvega odstavka
tega Ëlena;
b) da nastanek πkode ni v vzroËni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo
ali uæivanjem mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi.

3. Ëlen - ZAVAROVANE OSEBE
Poleg sklenitelja zavarovanja imajo zavarovalno zaπËito tudi: lastnik vozila,
upraviËeni voznik vozila in potnik v zavarovanem vozilu.
4. Ëlen - ZAVAROVALNA VSOTA
(1) Ne glede na πtevilo zavarovancev, upraviËenih iz enega zavarovalnega
primera, je zgornja meja obveznosti zavarovalnice zavarovalna vsota, ki je
navedena v polici.
(2) »e ima iz enega zavarovalnega primera pravico do zavarovalne zaπËite veË
zavarovancev, zavarovalna vsota pa ne zadoπËa za kritje stroπkov njihove
pravne zaπËite, se pravice zavarovancev do zavarovalnice sorazmerno
zmanjπajo.
(3) Zavarovalna vsota, navedena v polici, velja ves Ëas trajanja zavarovanja, ne
glede na πtevilo zavarovalnih primerov.
5. Ëlen - ZAVAROVALNI PRIMER
Za zavarovalni primer πteje prometna nesreËa, zaradi katere je proti zavarovancu
uveden kazenski ali upravno-kazenski postopek ali v kateri zavarovanec utrpi
πkodo, za katero je odgovorna oseba, ki ni zavarovana s tem zavarovanjem ali
zaradi katere proti zavarovancu uveljavljajo povraËilo πkode.
6. Ëlen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje ne krije stroπkov pravne zaπËite:
1) pri uveljavljanju medsebojnih zahtevkov sozavarovanih oseb in proti
sklenitelju zavarovanja, kakor tudi ne proti zavarovalnici, ki krije
odgovornost navedenih oseb;
2) pri uveljavljanju zahtevkov iz zavarovalnih pogodb s to pogodbo
zavarovanih oseb;
3) pri uveljavljanju zahtevkov zaradi poπkodovanja tovora, ki se proti plaËilu
prevaæa z zavarovanim vozilom;
4) za zavarovalne primere, ki jih je zavarovanec prijavil zavarovalnici
kasneje kot 1 leto po prenehanju te zavarovalne pogodbe, razen Ëe jih ni
mogel prijaviti zaradi objektivnih razlogov;
5) pri dogodkih, ki so v posredni ali neposredni povezavi z vojnimi dogodki,
notranjimi nemiri in nasilnimi dejanji, ki so posledica demonstracij ali
manifestacij;


B032/3000/12/06/New Moment

pogodbenih strank ne odpove. Odpovedati ga mora vsaj tri mesece pred
koncem tekoËega zavarovalnega leta.

8. Ëlen - OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec je dolæan:
1) zavarovalnico takoj in izËrpno obvestiti o zavarovalnem primeru
in o ukrepih dræavnih organov proti zavarovancu ter ji izroËiti vso
dokumentacijo, ki jo ima;
2) dati zavarovalnici moænost, da zavarovanËeve odπkodninske zahtevke
izvensodno uveljavlja sama;
3) predloæiti zavarovalnici pred plaËilom v kontrolo vse raËune za obrambo
ali uveljavljanje zahtevkov, razen Ëe o njih odloËi sodiπËe ali upravni
organ;
4) storiti vse, da se stroπki po nepotrebnem ne zviπujejo, posebno ne z
nepotrebnim podaljπevanjem sodnih in upravnih postopkov, ter najprej
zahtevati povraËila stroπkov od osebe, ki jih je kakorkoli dolæna povrniti;
5) pred sodnim uveljavljanjem ali obrambo zahtevkov, posebej πe pred
izpodbijanjem sodne odloËbe ali sklenitvijo poravnave, zavarovalnico
vpraπati za mnenje o moænostih za uspeh; mnenje zavarovalnice je za
zavarovanca zavezujoËe.
(2) »e zavarovanec krπi katero od obveznosti iz prejπnjega odstavka, mora
zavarovalnici povrniti πkodo, ki jo ima ta zaradi zavarovanËeve krπitve.

12. Ëlen - PLA»ILO PREMIJE IN POSLEDICE, »E PREMIJA NI PLA»ANA
(1) Prvo in enkratno zavarovalno premijo plaËa zavarovalec ob prejemu police,
vsako naslednjo premijo pa do prvega dneva vsakega zavarovalnega
obdobja.
(2) »e je dogovorjeno, da se premija plaËuje v obrokih, se za odložene obroke
zaraËunavajo pripadajoËe obresti na odlog plaËila. Kot odložen obrok
premije se šteje tudi plaËilo s Ëeki, ki niso takoj vnovËljivi. »e dospeli obrok
premije ni plaËan ob zapadlosti, se zavarovalcu lahko zaraËunajo zamudne
obresti.
(3) Zavarovalec mora pošiljati zavarovalnici premijo na lastno tveganje in svoje
stroške.
(4) »e je premija plaËana po pošti ali banki, velja kot dan plaËila premije tisti dan,
ko je premija pravilno vplaËana na pošti ali banki.
(5) Obveznost zavarovalnice, da izplaËa odškodnino oziroma zavarovalnino
preneha v primeru, Ëe zavarovalec ne plaËa do zapadlosti zavarovalne
premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug,
ki je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu
vroËeno priporoËeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije,
pri Ëemer pa ta rok ne more izteËi prej, preden ne preteËe trideset dni od
zapadlosti premije.
(6) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz petega odstavka tega Ëlena, Ëe je
zavarovalec v zamudi s plaËilom premije, ki jo je treba plaËati po sklenitvi
pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno pogodbo
brez odpovednega roka, s tem da razdrtje zavarovalne pogodbe nastopi z
iztekom roka iz petega odstavka tega Ëlena in s prenehanjem zavarovalnega
kritja, Ëe je bil zavarovalec na to opozorjen v priporoËenem pismu z
obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.
(7) »e zavarovalec plaËa premijo po izteku roka iz petega odstavka tega
Ëlena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, in v skladu s šestim
odstavkom tega Ëlena zavarovalnica zavarovalne pogodbe ni odpovedala,
je zavarovalnica dolžna, Ëe nastane zavarovalni primer, plaËati odškodnino
oziroma zavarovalnino od 24. ure dneva, ko je bila plaËana celotna premija
in zamudne obresti.

9. Ëlen - OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica krije vse potrebne stroπke, ki nastanejo z uveljavljanjem
zavarovanËevih pravnih interesov od trenutka prijave zavarovalnega primera
zavarovalnici.
(2) Stroπki, ki so nastali pred prijavo zavarovalnega primera, so kriti le, Ëe
so nastali zaradi ukrepov nasprotne stranke, ukrepov sodiπËa ali upravnega organa ali zaradi ukrepov zavarovanca, Ëe so bili ti neodloæljivi za
zaπËito njegovih interesov, vendar niso nastali veË kot 14 dni pred prijavo
zavarovalnega primera, razen Ëe ga zavarovanec iz objektivnih razlogov ni
mogel prijaviti.
(3) Za potrebne stroπke se πtejejo stroπki, ki nastanejo pri uveljavljanju tistih
zavarovanËevih pravnih interesov, pri katerih obstaja precejπnja verjetnost
za uspeh. Preverjanje take verjetnosti ni potrebno pri stroπkih obrambe v
kazenskem postopku.
(4) Zavarovalno kritje obsega izvensodno varovanje pravnih interesov, kar lahko
opravi zavarovalnica sama ali pooblaπËeni odvetnik, ter zastopanje pred
sodiπËi in upravnimi organi na vseh stopnjah.
(5) Zavarovalnica krije:
1) stroπke odvetnika po odvetniπki tarifi, veljavni v kraju, kjer ima odvetnik
ali njegov substitut svoj sedeæ;
2) stroπke sodnega oziroma upravnega postopka, ki jih mora plaËati
zavarovanec, in sicer: sodne oziroma upravne takse ter stroπke
izvedencev, prevajalcev in priË. Niso pa kriti stroπki izvrπbe v kazenskem
in upravno-kazenskem postopku;
3) v pravdnem postopku za plaËilo odπkodnine tudi stroπke nasprotne
stranke, Ëe jih mora plaËati zavarovanec. Pod istimi pogoji krije
zavarovalnica tudi stroπke nasprotnega udeleæenca v kazenskem
oziroma upravno-kazenskem postopku, Ëe ta nastopa kot subsidiarni
toæilec oziroma kot predlagatelj zahteve.
(6) Kadar se pravdni postopek konËa s poravnavo, je zavarovalnica dolæna
plaËati le tiste stroπke, ki ustrezajo razmerju med dobljenim in izgubljenim
delom odπkodnine, razen Ëe je poravnavo odobrila zavarovalnica.
(7) V izvrπilnem postopku na podlagi izvrπljive sodne odloËbe ali poravnave
krije zavarovalnica pri izterjavi zavarovanËevih odπkodninskih zahtevkov
stroπke za najveË tri izvrπilne poskuse; ne krije pa stroπkov, ki bi jih moral
zavarovanec kakorkoli plaËati nasprotnemu udeleæencu.
(8) Kadar mora zavarovanec v tujini plaËati kavcijo, da bi se zaËasno izognil
kazenskemu pregonu, jo namesto njega zaloæi zavarovalnica. Zavarovanec
jo mora zavarovalnici vrniti v πestih mesecih od dneva njenega plaËila v
protivrednosti plaËane tuje valute po srednjem menjalniπkem teËaju na dan
vraËila.
(9) Z zahtevki iz tega zavarovanja razpolagajo samo zavarovanec in
sozavarovane osebe, druge osebe pa proti zavarovalnici nimajo direktnih
zahtevkov. Direktni zahtevek proti zavarovalnici pa ima odvetnik, katerega je
za zastopanje zavarovanËevih pravnih interesov pooblastila zavarovalnica.
(10) Zavarovalnica mora najkasneje v 14 dneh po vloæitvi zahtevka in prejemu
potrebne dokumentacije za presojo upraviËenosti zahtevka zavarovanca
pisno obvestiti, da je zavarovalno kritje podano, ali pa zahtevek z utemeljitvijo
zavrniti.

13. Ëlen - PRENEHANJE ZAVAROVANJA
(1) »e je bilo zavarovano vozilo uniËeno, zavarovanje s trenutkom uniËenja
preneha za vse nadaljnje primere.
(2) Zavarovanje preneha tudi, Ëe je zavarovano vozilo odsvojeno, odjavljeno
pri pristojnem organu ali je bila spremenjena njegova namembnost, in sicer
ob 24. uri tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik prevzame vozilo
oziroma je bila izvedena odjava ali sprememba namembnosti zavarovanega
vozila.
(3) Pri prenosu lastniπtva na zakonca oziroma pri dedovanju ali drugem
univerzalnem nasledstvu se zavarovalno razmerje ne spremeni.
(4) Kadar zavarovanje preneha po doloËilih prvega oziroma drugega odstavka
tega Ëlena, je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolæna vrniti premijo za
preostalo dobo trajanja zavarovanja od dneva prejema popolne zahteve za
odpoved zavarovanja, Ëe do tedaj ni priπlo do zavarovalnega primera.
14. Ëlen - IZBIRA ODVETNIKA
(1) Zavarovanec ima pravico izbrati odvetnika in ga pooblastiti za zaπËito
svojih pravnih interesov skladno s temi pogoji, vendar le v soglasju z
zavarovalnico.
(2) »e zavarovanec ne more izbrati odvetnika in je najetje le-tega za interese
zavarovanca nujno, to stori zavarovalnica, pooblasti pa ga zavarovanec.
(3) Zavarovanec ima pravico izbrati odvetnika, ki ima sedeæ v kraju, katerega
sodiπËe oziroma upravni organ je na prvi stopnji pristojen za izvajanje
postopka. »e je v tistem kraju samo eden ali pa Ëe nima tam sedeæa noben
odvetnik, lahko izbere odvetnika kjerkoli, vendar v oddaljenosti najveË 100
km zraËne linije od sedeæa pristojnega sodiπËa oziroma upravnega organa.
(4) »e pri uveljavljanju odπkodninskega zahtevka nastopa kot nasprotna stranka
iz istega πkodnega dogodka oseba, ki je zavarovana pri isti zavarovalnici,
mora zavarovalnica zavarovanca o tem nemudoma obvestiti. V tem primeru
mora zavarovalnica na njegovo zahtevo zaπËito pravnih interesov takoj
prepustiti odvetniku.
(5) Odvetnik za svoje delo odgovarja zavarovancu. Zavarovalnica za delo
odvetnika ne prevzema nobene odgovornosti.

10. Ëlen - OBMO»JE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA
Zavarovanje velja na obmoËju Evrope v geografskem smislu, Ëe v zavarovalni
pogodbi ni dogovorjeno drugaËe.

15. Ëlen - PRESOJA VERJETNOSTI ZA USPEH
(1) »e zavarovalnica zavarovancu odkloni zavarovalno zaπËito, ker meni, da ni
precejπnje verjetnosti za uspeh, zavarovanec pa pri svojem zahtevku vztraja,
se spor med njima reπi v izvedeniπkem postopku z odvetniki.
(2) Zavarovanec mora v 15 dneh po prejemu odklonitve zavarovalnice pisno
predlagati uvedbo izvedeniπkega postopka in istoËasno imenovati odvetnika.
»e zavarovanec odvetnika ne imenuje v navedenem roku, se πteje, da
predlog za izvedeniπki postopek ni bil podan.
(3) Po prejemu zavarovanËevega predloga za izvedbo izvedeniπkega postopka
mora zavarovalnica v 8 dneh imenovati svojega odvetnika.

11. Ëlen - ZA»ETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se priËne po izteku 24.
ure dneva, ki je v polici naveden kot zaËetek zavarovanja, Ëe ni drugaËe
dogovorjeno in Ëe je do tega dne plaËana prva premija, oziroma po izteku
24. ure dneva, ko je premija plaËana.
(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici
naveden kot dan poteka zavarovanja. »e je v polici naveden samo zaËetek
zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od


(4) Oba odvetnika v 8 dneh imenujeta tretjega odvetnika. Skupaj sestavljajo
izvedeniπko komisijo. Komisija mora o spornem vpraπanju odloËiti v 15 dneh.
Komisija odloËa z veËino glasov. OdloËitev komisije je za zavarovanca in
zavarovalnico zavezujoËa.
(5) Izvedeniπka komisija sprejme odloËitev v pisni obliki. V njej odloËi tudi
o stroπkih izvedeniπkega postopka, ki jih stranki nosita v sorazmerju z
uspehom v tem postopku.

18. Ëlen - SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV IN PREMIJSKEGA
SISTEMA
(1) »e zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski sistem, je
dolæna o tem obvestiti zavarovalca pisno ali na drug primeren naËin (dnevno
Ëasopisje, radio, televizija, medmreæje in podobno).
(2) »e zavarovanec ne odpove zavarovalne pogodbe v 30 dneh od dneva
obvestila, se novi zavarovalni pogoji oziroma premijski sistem uporabljajo na
zaËetku naslednjega zavarovalnega obdobja.
(3) »e zavarovalec zavarovalno pogodbo odpove, le-ta preneha veljati s
potekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovalnica prejela odpoved.

16. Ëlen - PREHOD ZAHTEVKOV NA ZAVAROVALNICO
(1) ZavarovanËevi zahtevki za plaËilo stroπkov, ki mu jih je v skladu s
temi pogoji plaËala zavarovalnica, preidejo na njo (subrogacija).
»e je zavarovanec dobil povrnjene stroπke, ki mu jih je plaËala tudi
zavarovalnica, od druge osebe na podlagi drugega pravnega temelja,
mora o tem takoj obvestiti zavarovalnico in ji vrniti od nje plaËani znesek v
30 dneh od dneva, ko je prejel drugo plaËilo. Od tega dne je dolæan plaËati
zavarovalnici tudi zakonite zamudne obresti, Ëe je zavarovalnica plaËala
v domaËi valuti. »e je plaËala stroπke v tuji valuti, jih je dolæan povrniti v
protivrednosti po srednjem menjalniπkem teËaju na dan vraËila.
(2) Zavarovanec je dolæan zavarovalnici pomagati pri uveljavljanju stroπkov od
druge osebe in ji na njeno zahtevo izroËiti odstopno izjavo.

19. Ëlen - POSTOPEK V PRIMERU SPORA
(1) V skladu z internim pravilnikom zavarovalnice lahko zavarovanec oziroma
zavarovalec na njen naslov v primeru nesporazuma ali spora v zvezi z
zavarovalno pogodbo in postopki zavarovalnice vloži pritožbo.
(2) Izvensodno reševanje sporov je organizirano pri Slovenskem zavarovalnem
združenju G.I.Z., Železna cesta 14, Ljubljana, kjer deluje varuh pravic s
podroËja zavarovalništva ter mediacijski center.
(3) Za morebitne sodne spore med zavarovancem oziroma zavarovalcem in
zavarovalnico je pristojno stvarno pristojno sodišËe v Ljubljani.

17. Ëlen - PISNA OBLIKA
20. Ëlen - UPORABA ZAKONA
(1) Dogovori, ki se nanaπajo na vsebino zavarovalne pogodbe, so veljavni le, Ëe
so sklenjeni v pisni obliki.
(2) Vsa obvestila in izjave, ki se dajejo po doloËbah zavarovalne pogodbe,
morajo biti dane v pisni obliki, z izjemo obvestila zavarovalnice po
18. Ëlenu teh pogojev.

Za razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo doloËbe Obligacijskega
zakonika.

Pogoji z oznako PZMV-07 so bili sprejeti s strani uprave družbe na seji 19.12.2006 in se uporabljajo od 1.1.2007 dalje.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.



