POGOJI ZA ZAVAROVANJE VOZNIKA MOTORNEGA VOZILA ZARADI
TELESNIH POŠKODB

AO-plus-18

UVODNE DOLOČBE
V teh pogojih pomeni:
osnovno zavarovanje: zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenjeno pri GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana, na podlagi katerega je sklenjeno
to zavarovanje in ki je navedeno na isti zavarovalni polici kot to zavarovanje;
zavarovalec: oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
zavarovanec: oseba, ki se med vožnjo, kot voznik zavarovanega motornega vozila, poškoduje v prometni nesreči;
svojec zavarovanca: oseba, ki zaradi smrti zavarovanca v prometni nesreči lahko kot oškodovanec uveljavlja odškodninske pravice;
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.
prometna nesreča: nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče
se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana.

1. člen - ZAVAROVALNO KRITJE
(1)
(2)
(3)

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.
V primeru smrti zavarovanca kot povzročitelja prometne nesreče z motornim vozilom, se zavarovalnica zaveže izplačati svojcem zavarovanca zavarovalnino v višini pravno priznane nepremoženjske škode, ki jim zaradi tega nastane. Poleg pravno priznane nepremoženjske škode zavarovalnica
v tem primeru izplača svojcem zavarovanca v obsegu, določenim s temi pogoji, tudi znesek za pogrebne stroške za zavarovanca.
Zavarovalno kritje velja samo za primere, ko je zavarovanec sam izključno odgovoren za nastalo prometno nesrečo. V primeru deljene krivde se
dajatev zavarovalnice zmanjša za delež krivde, ki jo gre pripisati drugim udeležencem v prometni nesreči.

2. člen - OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Dajatev zavarovalnice je omejena z zavarovalno vsoto, dogovorjeno v polici.
Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi Republike Slovenije o odgovornosti za škodo, če z zavarovalno pogodbo ni
drugače dogovorjeno.
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.
Zavarovalno kritje po teh pogojih se nanaša izključno na pravno priznano nepremoženjsko škodo (ob upoštevanju omejitev iz prejšnjega odstavka)
in se v nobenem primeru ne nanaša na druge vrste škode, kot na primer:
1) škodo zaradi poškodovanja stvari (vključno obleke in osebne prtljage);
2) škodo zaradi izgube pri plači ali drugih vrst dohodkov, ter škodo zaradi morebitnih bodočih trajnih izgub dohodkov ali preživljanja (renta);
3) stroške, nastale zaradi uveljavljanja pravic iz tega zavarovanja (npr. odvetniški stroški, stroški izvedencev, stroški zdravniških potrdil, ...);
4) stroške v zvezi z zdravljenjem (tudi prevozi; medicinski pripomočki, …).
Zavarovalnica povrne dejansko škodo zaradi pogrebnih stroškov, ureditve groba, vključno s postavitvijo nagrobnika ali vzdrževanjem groba, toda
največ do višine 3.550,00 EUR in le v okviru zavarovalne vsote, navedene na polici.
Zavarovalnine iz kateregakoli nezgodnega zavarovanja se ne vštevajo v kritne dajatve zavarovalnice iz tega zavarovanja.
Če je s premijskim sistemom za povečano nevarnost določena dodatna premija in če ta ni plačana, ima zavarovalnica pravico zmanjšati svojo
dajatev 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.
Če je s premijskim sistemom za zmanjšano nevarnost določeno znižanje premije in se ob nastanku zavarovalnega primera ugotovi, da okoliščine
uporabe vozila ne ustrezajo določilom o zmanjšani nevarnosti, ima zavarovalnica pravico zmanjšati svojo dajatev po teh pogojih v razmerju med
plačano premijo in premijo, ki bi zaradi zmanjšane nevarnosti morala biti plačana. Za zmanjšano nevarnost po teh pogojih štejejo zmanjšane
nevarnosti iz osnovnega zavarovanja.
Zavarovalnica ima pravico znesek zavarovalnine zmanjšati za znesek neplačane zapadle premije.

3. člen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1)

(2)

Zavarovalnega kritja ni, če do prometne nesreče pride:
1) na vožnji, opravljeni brez vednosti in odobritve lastnika, solastnika oziroma 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.
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)
(2)
(3)

Zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja v primerih, kot je to določeno v prvem odstavku 3. člena pogojev za osnovno zavarovanje.
Izguba kritnih pravic po prejšnjem odstavku tega člena prizadene tudi pravice svojcev zavarovanca iz tega zavarovanja.
Izgube zavarovalnih pravic po prejšnjih odstavkih tega člena ni ob pogojih prve točke drugega odstavka 3. člena pogojev osnovnega zavarovanja.
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5. člen - ODSVOJITEV ZAVAROVANEGA MOTORNEGA VOZILA, NA KATERO JE VEZANO TO
ZAVAROVANJE
(1)
(2)
(3)

Pri zamenjavi lastnika, solastnika oziroma 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 oziroma skupni lastnik prevzame motorno vozilo v zvezi s katerim je sklenjeno
osnovo zavarovanje.
Sklenitelj tega zavarovanja ima pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu oziroma obdobju
ni bilo zavarovalnega primera.
Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu se zavarovalno razmerje ne spremeni.

6. člen - SPLOŠNE DOLOČBE
(1)
(2)
(3)
(4)

Zavarovanje po teh pogojih je možno skleniti Ie ob sklenitvi osnovnega zavarovanja pri GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana. V kolikor preneha
kritje po osnovnem zavarovanju, z istim dnem preneha tudi kritje po tem zavarovanju.
Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi pogoji za osnovno zavarovanje, če niso v nasprotju s temi pogoji.
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.
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-18 se uporabljajo od 5.11.2018 dalje.

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/09815/00 in ima dovoljenje Agencije
za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov št. 30200-2298/03-22DP. Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Višina osnovnega kapitala je 39.520.347,18 EUR. Nevplačanih vložkov ni. TRR je odprt pri SKB d.d. št. SI56 0313 4100 0009 264, ID št. za DDV SI88725324, matična št. 5186684000.
Družba pripada zavarovalniški skupini Generali Group, vpisani v italijanski register zavarovalniških skupin pod vložno št. 26, ki ga vodi IVASS.
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