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Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje 

voznikov, potnikov in delavcev pri 

upravljanju in vožnji z motornimi vozili in 

drugimi vozili        DP-NEZ-ZVP 2019 

 

1. člen 

SPLOŠNA DOLOČILA  

(1)  Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: splošni pogoji) 

in ti dopolnilni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju 

voznikov, potnikov in delavcev pri vožnji in upravljanju z motornimi vozili 

in drugimi vozili (v nadaljevanju: vozilo). 

(2) Osebe, navedene v prvem odstavku tega člena, se zavarujejo ne glede na 

zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost, kakor tudi brez 

plačila povečane premije razen oseb, ki so po 2. odst. 3. čl. splošnih pogojev 

v vsakem primeru izključene iz zavarovanja. 

 

2. člen 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI 

(1)  V zavarovanje so vključene nezgode, ki se pripetijo osebam pri vožnji ali 

upravljanju z vozilom in sicer: 

1. pri upravljanju z vozilom, če je zavarovanje sklenjeno za voznika; 

2. med vožnjo, če je zavarovanje sklenjeno za potnike; 

3. pri nakladanju in razkladanju blaga z vozila in pri delu na priključnem 

stroju, ki mu vozilo, vezano na zavarovanje po teh dopolnilnih pogojih, 

daje pogonsko silo, če je zavarovanje sklenjeno za delavce. 

(2)  V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo: 

1. pri avtomobilskih, motociklističnih hitrostnih dirkah, motokrosu, 

rallyju, kartingu ter ostalih hitrostnih preizkušnjah, kakor tudi pri 

treningu za njih; 

2. pri upravljanju in vožnji brez vednosti oziroma odobritve lastnika 

vozila (nedovoljena uporaba vozila); 

3. zaradi vzrokov, navedenih v čl. 7 in 8 splošnih pogojev; neposredno 

pred vožnjo ob vstopu v vozilo, med vožnjo pri izstopu in vstopu v 

vozilo, oziroma neposredno po zaključku vožnje pri izstopu iz vozila. 

(3) V nasprotju z določbo 3. točke 8. odst. 12. člena splošnih pogojev, 

zavarovalnica pri trajni invalidnosti, ki je nastala pri vožnji in upravljanju 

vozil, izplača odstotek zavarovalne vsote, ki je enak odstotku invalidnosti 

po Tabeli invalidnosti, tudi za vsak odstotek invalidnosti nad 50% (ni 

progresije pri obračunu zavarovalnine). 

 

3. člen 

ZAVAROVANJE Z NAVEDBO IN BREZ NAVEDBE ZAVAROVANCA NA POLICI 

(1) Zavarovalno kritje po teh dopolnilnih pogojih zajema nezgode, ki se 

pripetijo vozniku, potniku ali delavcu z zavarovanim vozilom, razen v 

kolikor ni izrecno drugače dogovorjeno na polici. Zavarovane so vse osebe in 

nevarnosti po členu 2 teh dopolnilnih pogojev, ki so navedene v polici 

(vsakokratni voznik, vsakokratni potnik, razen če je zavarovalno kritje po 

zavarovalni polici podano za točno določenega zavarovanca). 

(2) Če bi ob nezgodi, ne računajoč voznika motornega vozila, bilo število z 

zavarovanjem zajetih oseb večje od števila, navedenega na polici, se 

zavarovalne vsote zmanjšajo v razmerju med številom, navedenim v polici 

in številom oseb, ki so ob nezgodi zajete v zavarovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. člen 

OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE , ČE JE ZAVAROVANEC 

MLAJŠI OD 14 ALI STAREJŠI OD 75 LET  

Če zaradi nezgode umre zavarovanec, ki je mlajši od 14 let ali starejši od 75 

let, izplača zavarovalnica 50 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer 

smrti, ki je navedena na polici. 

 

5. člen 

ZAKLJUČNA DOLOČILA  

Dopolnilni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina 

razlikuje od splošnih pogojev, veljajo dopolnilni pogoji. 

 

Ti pogoji se uporabljajo od 1.2.2019 dalje. 

 


