(10) Zavarovalnica ima pravico znesek zavarovalnine zmanjšati za znesek
neplačane zapadle premije.

Splošni pogoji za zavarovanje voznika
za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus)

3. člen
NEZAVAROVANE NEVARNO STI

(1) Glede nevarnosti, za katere ni podano zavarovalno kritje po tem
zavarovanju, se uporabljajo določila pogojev glede nezavarovanih nevarnosti
osnovnega zavarovanja.
(2) Zavarovalnica ne krije škode, če je do nje prišlo:
1)
med vožnjo, opravljeno brez vednosti in odobritve lastnika oziroma
uporabnika vozila ali osebe, ki ga nedvomno zastopa (odvzem vozila);
2)
med vožnjo v sklopu hudodelskih podvigov ipd.;
3)
zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega
materiala;
4)
zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj.
(3) Zavarovalno kritje po tem zavarovanju ni podano, če je za prometno nesrečo
izključno odgovorna druga oseba in ni podana odgovornost zavarovanca.
(4) Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dogovorjena premija, ni
zavarovalnega kritja za zahtevke:
1)
ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času sodelovanja na
dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih;
2)
ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času, ko je
zavarovano vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v
mirnodobnem času.

I. UVODNE DOLOČBE
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Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovanec - oseba, ki se kot voznik zavarovanega motornega vozila
poškoduje v prometni nesreči;
svojec zavarovanca - fizična oseba, ki bi zaradi smrti zavarovanca ob nezgodi
lahko kot oškodovanec uveljavljala svoje odškodninske pravice proti
povzročitelju nezgode;
pravno priznana škoda - škoda, katere povračilo bi lahko zahteval
zavarovanec oziroma njegov svojec ob polni odgovornosti zavarovanca;
osnovno zavarovanje - zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenjeno
pri zavarovalnici, na podlagi katerega je sklenjeno to zavarovanje;
motorno vozilo - vsako vozilo, za katerega se lahko sklene osnovno
zavarovanje;
prometna nesreča - vsaka nesreča, ki po vsebini ustreza zakonski opredelitvi
prometne nesreče, zgodila pa se je na katerikoli površini, kjer se opravlja
promet z zavarovanim vozilom;
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 (v nadaljevanju:
zavarovalnica).

4. člen
IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC

1. člen

(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 zavarovalnih pravic po prejšnjem odstavku tega člena ima za
posledico tudi izgubo pravic svojcev zavarovanca.

ZAVAROVALNO KRITJE

Zavarovalnica se zaveže povrniti pravno priznano nepremoženjsko škodo,
ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z zavarovanim motornim
vozilom, na katerega je vezano to zavarovanje, utrpi zavarovanec kot
povzročitelj prometne nesreče s tem vozilom. V primeru smrti zavarovanca
zaradi nezgode povrne zavarovalnica svojcem pokojnega zavarovanca
nastale pogrebne stroške.

5. člen
ODSVOJITEV ZAVAROVANEGA MOTORNEGA VOZILA,
NA KATERO JE VEZANO TO ZAVAROVANJE

2. člen

(1) Pri zamenjavi lastnika, solastnika oziroma skupnega lastnika , na katerega je
vezano to zavarovanje, preneha to zavarovanje veljati ob 24. uri tistega dne,
ko novi lastnik, solastnik oziroma skupni lastnik prevzame motorno vozilo.
(2) Zavarovalec ima pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas
zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera po
tem oziroma osnovnem zavarovanju.
(3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu se zavarovalno razmerje
ne spremeni.

OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA

(1) Dajatve zavarovalnice so omejene z zavarovalno vsoto, dogovorjeno v polici.
(2) Zavarovalno kritje velja samo za primer, ko je zavarovanec izključno
odgovoren za nastanek prometne nesreče in svoje nepremoženjske škode. V
primeru deljene krivde se dajatev zavarovalnice zmanjša v sorazmerju z
deležem krivde, ki je ne gre pripisati zavarovancu po tem zavarovanju.
(3) Za ugotavljanje višine pravno priznane nepremoženjske škode se
uporabljajo predpisi Republike Slovenije o povrnitvi nepremoženjske škode.
(4) V odstopanju od prejšnjega odstavka je zavarovalno kritje omejeno kot
navedeno v nadaljevanju:
1)
Škoda zaradi utrpelega strahu ni krita.
2)
Škoda zaradi poškodbe hrbtenice in tkiv na ali ob hrbtenici je krita
samo, če je medicinsko ugotovljena sveža poškodba hrbteničnega
skeleta ali premik med korpusi vretenc, večji od treh milimetrov.
3)
Škoda zaradi postkomocijskega sindroma ni krita. Za
postkomocijski sindrom šteje skupek težav po pretresu možganov.
4)
Škoda, ki je nastala, ker zavarovanec v prometni nesreči z
motornim vozilom ni uporabljal varnostnega pasu (oziroma čelade,
če je motorno vozilo motorno kolo ali kolo z motorjem), ni krita.
5)
Škoda zaradi pogrebnih stroškov se ne ugotavlja za vsak primer
posebej, temveč je s tem zavarovanjem sporazumno določena v
višini 3.500,00 EUR.
(5) Zavarovalnine iz kateregakoli nezgodnega zavarovanja se ne vštevajo v
dajatve zavarovalnice iz tega zavarovanja.
(6) Odškodnina za nepremoženjsko škodo je strogo osebna, zaradi česar
zahtevki za povračilo te škode niso podedljivi.
(7) Zavarovalno kritje po teh pogojih ni podano za zahtevke zavoda za
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic
zdravstvenega zavarovanja in drugih posrednih oškodovancev.
(8) Zavarovalno kritje ne zajema povrnitve stroškov, nastalih zaradi
uveljavljanja pravic iz tega zavarovanja (odvetniški stroški, stroški
zdravniških potrdil ipd).
(9) V primeru spora o kritju samem ali o njegovem obsegu rešuje spor stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.

SP-AO Plus 2018

6. 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) Zavarovalni primer po tem zavarovanju glede bonusa in malusa vpliva tudi
na osnovno zavarovanje in obratno.
(4) Z izplačilom zavarovalnine iz tega zavarovanja preidejo do višine izplačane
zavarovalnine na zavarovalnico vse upravičenčeve pravice in pravice svojcev
upravičenca nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo. Prehod
pravic teh oseb na zavarovalnico ne sme biti v škodo tem osebam.
(5) Za zavarovanje po teh pogojih se pravni predpisi o povračilu
nepremoženjske škode delno uporabljajo zgolj za določanje višine
zavarovalnine, škode, sicer pa veljajo za to zavarovanje, če ni drugače
dogovorjeno, predpisi o zavarovalni pogodbi, zlasti pa predpisi o
premoženjskih zavarovanjih.
(6) 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).
(7) 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-AO Plus 2018 se uporabljajo od 1.1.2019 dalje.
1

