4. člen
NEZAVAROVANE NEVARNOSTI IN STROŠKI
(1) Zavarovanje ne krije stroškov pravne zaščite:

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske
pravne zaščite SP-ZAP 2019
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1. člen
POMEN IZRAZOV
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•

3)

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec - oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico;
zavarovanec - oseba, katere premoženjski interes je zavarovan;
sozavarovane osebe - osebe, na katere se razširja zavarovalno kritje;
zavarovalni primer - dogodek, ki utegne imeti za posledico uveljavljanje
zahtevkov upravičencev za povračilo škode;
zavarovalna vsota - vsota, do katere je zavarovan premoženjski interes;
premija - znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici po zavarovalni
pogodbi;
polica - listina o zavarovalni pogodbi;
osnovno zavarovanje – zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenjeno
pri zavarovalnici, na podlagi katerega je sklenjeno to zavarovanje;
zavarovalnica – Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb,
ki opravlja zavarovalne posle preko podružnice CROATIA ZAVAROVANJE
d.d. podružnica Ljubljana, Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana, matična
številka: 7078412000, ID št. za DDV: SI82506507 (v nadaljevanju
zavarovalnica). Dostop do poročila o solventnosti in finančnem položaju
zavarovalnice Croatia osiguranje d.d. je možen na spletni strani
www.croatiazavarovanje.si.
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5)
6)
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10)

ki skladno s pravili odvetniške stroke in prakse niso potrebni, za
uveljavitev zakonitih in legitimnih interesov zavarovancev in
sozavarovanih oseb;
pri uveljavljanju zahtevkov med zavarovalci, zavarovanci oziroma
sozavarovanimi osebami po polici ter proti zavarovalnicam, pri
katerih imajo te osebe zavarovano odgovornost;
pri uveljavljanju zahtevkov iz drugih zavarovalnih pogodb
zavarovanca oziroma sozavarovanih oseb;
pri uveljavljanju zahtevkov zaradi poškodovanja tovora, ki se proti
plačilu prevaža z zavarovanim vozilom;
zaradi škode, nastale med vožnjo opravljeno brez vednosti in
odobritve lastnika;
zaradi škode, nastale med vožnjo v sklopu hudodelskih podvigov,
kaznivih dejanj;
zaradi škode, nastale zaradi delovanja jedrske energije, nastale med
prevozom jedrskega materiala;
zaradi škode, nastale zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih
dejanj;
zaradi škode, nastale zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah,
dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih, pri katerih je
pomembno, da se doseže največja hitrost;
zaradi škode, nastale v času, ko je zavarovano vozilo mobilizirano
ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času.

5. člen
IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC
Za primere, ko zavarovanec in sozavarovane osebe izgubijo pravice iz
tega zavarovanja, se uporabljajo določila pogojev glede izgube
zavarovalnih pravic, ki so sestavni del osnovnega zavarovanja.

2. člen
ZAVAROVALNO KRITJE
(1)

Zavarovalnica se zaveže povrniti:
6. člen
1)

2)

stroške obrambe v kazenskih in upravno-kazenskih postopkih zaradi
prometne nesreče, nastale z uporabo zavarovanega vozila. Ni podano
zavarovalno kritje za denarne kazni, globe ipd;

OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA
(1)

Zavarovanec je dolžan:

stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zavarovanih oseb za
utrpelo premoženjsko (poškodovanje ali uničenje stvari) in
nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti
zavarovane osebe), nastalo pri uporabi zavarovanega motornega
vozila, kakor tudi za stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za
povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe zavarovanega motornega
vozila.

1)

zavarovalnico takoj podrobno in popolnoma obvestiti o zavarovalnem
primeru in o ukrepih sodnih in upravnih organov oziroma o vloženih
odškodninskih zahtevkih proti zavarovancu ter zavarovalnici izročiti
vso dokumentacijo, s katero razpolaga;

2)

takoj po izbiri odvetnika zavarovalnici sporočiti ime izbranega
odvetnika;

2)

Dajatve zavarovalnice iz enega zavarovalnega primera so, ne glede na
število upravičencev do izplačila zavarovalnine, navzgor omejene z
zavarovalno vsoto, dogovorjeno v polici.

3)

pred plačilom predložiti zavarovalnici v pregled in kontrolo vse
račune za obrambo ali uveljavljanje zahtevkov, razen če o njih odloči
sodišče ali upravni organ;

3)

Če ima iz enega zavarovalnega primera pravico do zavarovalne zaščite
več zavarovancev, zavarovalna vsota pa ne zadošča za kritje stroškov
njihove pravne zaščite, se pravice zavarovancev iz te zavarovalne
pogodbe sorazmerno zmanjšajo.

4)

storiti vse potrebno, da se stroški ne višajo po nepotrebnem, posebej
zaradi nepotrebnega podaljševanja sodnih in upravnih postopkov ter
nemudoma zahtevati povračilo stroškov od osebe, ki jih je dolžna
povrniti;

4)

Zavarovalnica nudi storitev pravne zaščite za največ tri zavarovalne
primere v enem zavarovalnem letu.

5)

pred sodnim uveljavljanjem ali pred obrambo zahtevkov, posebej pred
sklenitvijo poravnave ali pritožbenim izpodbijanjem sodne odločbe,
zavarovalnico pozvati k podaji mnenja o možnostih za uspeh. Če
zavarovanec ravna v nasprotju z mnenjem zavarovalnice in se po
koncu postopka ugotovi, da je bilo mnenje zavarovalnice pravilno,
sme zavarovalnica odkloniti izplačilo zavarovalnine po teh pogojih
oziroma izplačilo zmanjšati v odvisnosti od pravilnosti mnenja in izida
postopka.

3. člen
ZAVAROVANE OSEBE
Zavarovalno kritje velja tudi za naslednje sozavarovane osebe: za lastnika
vozila, za upravičenega voznika vozila in potnika v zavarovanem vozilu.
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(2)

Če zavarovanec krši katero od obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora
zavarovalnici povrniti zaradi tega nastalo škodo.

vztraja pri svojem zahtevku, se spor med njima reši v izvedeniškem postopku
z odvetniki.

7. člen
OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica krije potrebne stroške, ki nastanejo zavarovancu pri
uveljavljanju tistih njegovih pravnih interesov, pri katerih obstaja precejšnja
verjetnost uspeha. Preverjanje verjetnosti upeha ni potrebno pri stroških
obrambe v kazenskem postopku. Zavarovalno kritje velja za stroške, ki
nastanejo od trenutka prijave zavarovalnega primera zavarovalnici naprej.
(2) Stroški, nastali pred prijavo zavarovalnega primera, so kriti le v primeru, če so
nastali zaradi ukrepov sodišča, upravnega organa, nasprotne stranke ali
zavarovanca, če so bili ti nujni in neodložljivi za zaščito njegovih interesov in
so nastali največ 15 dni pred prijavo zavarovalnega primera. Zamuda pri prijavi
zavarovalnega primera zavarovalnici nima vpliva na zavarovalno kritje, če
obstajajo objektivni razlogi za upravičenje zamude.

(2) Zavarovanec mora v 15 dneh po prejemu odklonitve zavarovalnice pisno
predlagati izvedeniški postopek in hkrati imenovati odvetnika. Če
zavarovanec odvetnika ne imenuje v navedenem roku, se šteje, da predlog za
izvedeniški postopek ni bil podan.
(3) Zavarovalnica imenuje svojega odvetnika v 8 dneh po
zavarovančevega predloga za izvedbo izvedeniškega postopka.

(4) Oba imenovana odvetnika v 8 dneh imenujeta tretjega odvetnika. Skupaj
sestavljajo izvedeniško komisijo. Komisija mora o spornem vprašanju odločiti
v 15 dneh od imenovanja. Komisija odloča z navadno večino glasov. Odločitev
komisije je za stranki, zavarovanca in zavarovalnico zavezujoča. Odločitev
komisije je pisna, z njo komisija odloči tudi o stroških izvedeniškega
postopka, ki jih stranki nosita v sorazmerju z uspehom v tem postopku.

(3) Zavarovalno kritje obsega tako izvensodno varovanje pravnih interesov
zavarovanca, kar lahko opravlja zavarovalnica sama ali pooblaščeni odvetnik,
kot tudi varovanje pravnih interesov zavarovanca pred sodnimi in upravnimi
organi.
(4) Zavarovalnica krije:
1) stroške odvetnika po odvetniški tarifi, veljavni v kraju, kjer ima odvetnik
sedež;
2) stroške sodnega oziroma upravnega postopka, ki jih mora plačati
zavarovanec (sodne ali upravne takse, strošek prič, izvedencev,
prevajalcev). Ni podano zavarovalno kritje za stroške izvršbe v kazenskem
in upravno-kazenskem postopku;
3) v pravdnem postopku za plačilo odškodnine tudi stroške nasprotne
stranke, če jih mora plačati zavarovanec. Pod istimi pogoji krije
zavarovalnica tudi stroške nasprotnega udeleženca v kazenskem oziroma
upravno-kazenskem postopku, če ta nastopa kot subsidiarni tožilec
oziroma kot predlagatelj zahteve.
(5) V primerih, ko se pravdni postopek konča s poravnavo, je zavarovalnica dolžna
plačati stroške sorazmerno razmerju uspeha v pravdi, razen če je sklenjeno
poravnavo odobrila zavarovalnica.
(6) V izvršilnem postopku na podlagi izvršljive sodne odločbe ali poravnave, krije
zavarovalnica pri izterjavi zavarovančevih odškodninskih zahtevkov stroške
za največ dva izvršilna poskusa. Zavarovanica ne krije stroškov, ki bi jih moral
zavarovanec plačati nasprotnemu udeležencu.
(7) Kadar mora zavarovanec v tujini plačati kavcijo, da bi se začasno izognil
kazenskemu pregonu, jo za zavarovanca založi zavarovalnica. Zavarovanec
mora kavcijo zavarovalnici vrniti v treh mesecih od dneva njenega plačila in
sicer v protivrednosti plačane tuje valute po srednjem menjalniškem tečaju
na dan vračila.
(8) Zavarovalnica mora najkasneje v 14 dneh po prejemu popolnega zahtevka za
presojo upravičenosti zahtevka, zavarovanca pisno obvestiti, da je
zavarovalno kritje podano, ali pa zahtevek obrazloženo zavrniti.

10. člen
PREHOD ZAHTEVKOV NA ZAVAROVALNICO
(1) Z izplačilom zavarovalnine iz tega zavarovanja preidejo do višine izplačane
zavarovalnine na zavarovalnico vsi zavarovančevi zahtevki za plačilo stroškov
postopka (subrogacija). Če je zavarovanec dobil povrnjene stroške postopka,
ki mu jih je plačala tudi zavarovalnica kot stroške pravne zaščite po teh
pogojih, še od druge osebe, mora o tem takoj obvestiti zavarovalnico in ji
vrniti od nje plačani znesek v 30 dneh od dneva, ko je prejel drugo plačilo. Od
tega dne je dolžan plačati zavarovalnici tudi zakonite zamudne obresti.
(2) Zavarovanec je dolžan zavarovalnici pomagati pri uveljavljanju povračila
stroškov od drugih oseb ter zavarovalnici na njeno zahtevo izročiti odstopno
izjavo ter drugo dokumentacijo, ki lahko pripomore k uspešnosti uveljavitve
zahtevka.

11. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
(1) To zavarovanje ni samostojno in predstavlja dodatno zavarovanje k
osnovnemu zavarovanju. Če preneha kritje po osnovnem zavarovanju, z istim
dnem preneha tudi kritje po tem zavarovanju.
(2) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo pogoji za osnovno zavarovanje, če
niso v nasprotju s temi pogoji.
(3) Pri tem dodatnem zavarovanju se ne uporablja določilo iz (6) odstavka 9. člena
pogojev osnovnega zavarovanja, ki govori o podaljšanju obojestranskih
obveznosti in pravic iz pogodbe za 30 dni (respiro rok).
(4) Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico sta pristojna nadzorni organ države
članice, tj. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6,
10000 Zagreb, Hrvaška, in Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3,
1000 Ljubljana.
Ti pogoji z oznako SP-ZAP 2019 se uporabljajo od 1.6.2019 dalje.

(9) Samo zavarovanec in sozavarovane imajo iz naslova tega zavarovanja direktne
zahtevke proti zavarovalnici.

8. člen
IZBIRA ODVETNIKA
(1) Za zaščito svojih pravnih interesov, skladno s temi pogoji, zavarovanec sam
izbere odvetnika.
(2) V primeru, da zavarovanec izbere odvetnika, ki ima sedež izven kraja, kjer je
sedež ustanove ali organa, pred katerim teče postopek, in je od tega kraja
oddaljeno za več kot 60 km, zavarovalno kritje ni podano za potne stroške
odvetnika.
(3) Če zavarovanec ob vložitvi zahteve za zavarovalno kritje ni sam izbral
odvetnika, pa je to nujno za zavarovanje zavarovančevih pravnih interesov,
odvetnika izbere zavarovalnica. Odvetnika v vsakem primeru pooblasti
zavarovanec.
(4) Odvetnik je za svoje delo samostojno odgovoren neposredno zavarovancu.
Zavarovalnica ni odgovorna za delo odvetnika in izid postopka.

9. člen
PRESOJA VERJETNOSTI ZA USPEH
(1) Če zavarovalnica zavarovancu odkloni zavarovalno zaščito plačila stroškov
postopka, ker meni, da ni precejšnje verjetnosti za uspeh, zavarovanec pa
SP-ZAP 2019

prejemu
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