1. člen - VELJAVNOST POGOJEV

5. člen - OSNOVA ZA OBRAČUN PREMIJE

(1) Ti pogoji se uporabljajo za GAP zavarovanje, če je za financiranje nakupa
vozila dogovorjen operativni leasing ali poslovni najem vozila.
(2) Za zavarovanje se v primeru operativnega leasinga oziroma poslovnega
najema poleg teh pogojev uporabljajo še splošni pogoji za GAP zavarovanje,
če niso v nasprotju s temi pogoji.

Osnova za obračun premije je prodajna vrednost vozila po EUROTAX-u na dan
sklenitve pogodbe o leasingu, razen če je dogovorjeno drugače.

2. člen - ZAVAROVALEC IN ZAVAROVANEC
V primeru operativnega leasinga ali poslovnega najema je zavarovalec in
zavarovanec leasingodajalec.

3. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije izgubo, ki jo utrpi zavarovanec v primeru popolne škode na
vozilu, v obsegu in pod pogoji, določenimi z zavarovalno pogodbo, če je na
dan škodnega dogodka ocenjena vrednost vozila, ki jo določi zavarovalnica,
ki obravnava zavarovalni primer iz avtomobilskega zavarovanja, nižja od
dogovorjene vrednosti pogodbe.
(2) Dogovorjena vrednost pogodbe je seštevek amortizirane začetne
najemnine, preostalih mesečnih obrokov najemnine do izteka pogodbe o
leasingu in preostanka vrednosti vozila.

4. člen - PREOSTANEK VREDNOSTI VOZILA
(1) Preostanek vrednosti vozila je znesek, ki predstavlja pričakovano vrednost
vozila ob pogodbeno določenem izteku pogodbe o leasingu in je naveden
v leasing pogodbi.
(2) Dogovorjeni preostanek vrednosti vozila, določen v odstotku od osnove
za obračun premije, znaša ob izteku pogodbe o leasingu največ:
1) če ob sklenitvi zavarovanja, ni preteklo več kot eno leto od prve
registracije vozila:
ročnost leasinga za vozila
		

preostanek vrednosti vozila

do 12 mesecev

70 %

do 24 mesecev

60 %

do 36 mesecev

50 %

do 48 mesecev

45 %

nad 48 mesecev

40 %

2) če je ob sklenitvi zavarovanja preteklo več kot eno leto od prve
registracije vozila:
ročnost leasinga za vozila

preostanek vrednosti vozila

do 12 mesecev

85 %

do 24 mesecev

70 %

do 36 mesecev

60 %

do 48 mesecev

50 %

nad 48 mesecev

40 %

6. člen - ZAVAROVALNI PRIMER
Zavarovalni primer nastopi, če je v primeru popolne škode na vozilu nastala
za zavarovanca finančna izguba ker je na dan škodnega dogodka ocenjena
vrednost vozila, ki jo določi zavarovalnica, katera obravnava zavarovalni
primer iz avtomobilskega zavarovanja, nižja od seštevka amortizirane začetne
najemnine, preostalih mesečnih obrokov najemnine do izteka pogodbe o
leasingu in preostanka vrednosti vozila.

7. člen - UGOTAVLJANJE VIŠINE ŠKODE IN DAJATEV
ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)
(1) Višina škode, ki jo krije zavarovalnica, se ugotavlja tako, da se od seštevka
amortizirane začetne najemnine, preostalih mesečnih obrokov najemnine
do izteka pogodbe o leasingu in preostanka vrednosti vozila odšteje
ocenjena vrednost vozila, zmanjšana za dogovorjeni znesek soudeležbe
zavarovanca pri škodi (franšiza), ki je bila odšteta od zavarovalnine v
primeru škode iz zavarovanja avtomobilskega kaska.
(2) Začetna najemnina je znesek, ki ga je leasingojemalec plačal v enkratnem
znesku ob sklenitvi leasing pogodbe kot vnaprejšnji enkratni obrok. Pri
obračunu škode se znesek začetne najemnine amortizira, tako da se vsak
mesec trajanja kreditne ali leasing pogodbe začetni znesek najemnine
amortizira s stopnjo 0,5 % na mesec. Mesec, v katerem je nastal škodni
dogodek, se pri amortizaciji upošteva, če je škodni dogodek nastal po 15.
dnevu v mesecu.
(3) V seštevku vrednosti preostalih mesečnih obrokov se upošteva samo tisti
del obroka, ki je namenjen plačilu vozila, brez upoštevanja plačil za druge
stroške, ki so vključeni v mesečni obrok. V seštevek so vključeni preostali
mesečni obroki, ki bi zapadli v plačilo od meseca nastanka škodnega
dogodka do izteka pogodbe o leasingu. V preostanek dolga se ne vštevajo
obveznosti, ki so zapadle v plačilo pred škodnim dogodkom, ne glede na
to, ali so bile plačane ali ne, ali obveznosti, ki so sicer zapadle po škodnem
dogodku, vendar zaradi neizpolnitve obveznosti pred škodnim dogodkom.
(4) Ocenjena vrednost vozila je tržna vrednost vozila na dan škodnega
dogodka, določena na podlagi cenitve zavarovalnice, ki obravnava
zavarovalni primer iz avtomobilskega zavarovanja. V ocenjeni vrednosti
vozila je že vključena tudi ocenjena vrednost morebitno rešenih delov.
(5) Zavarovalnica izplača zavarovalnino najpozneje v 14 dneh po prejemu
popolne dokumentacije, ki jo potrebuje za obravnavo zavarovalnega
primera.

8.člen - KRITJE DO NAKUPNE CENE VOZILA (GAP+)
Tudi v primeru zavarovanja po teh pogojih, ko je za financiranje nakupa vozila
dogovorjen operativni leasing ali poslovni najem vozila, velja člen iz splošnih
pogojev, ki opredeljuje kritje do nakupne vrednosti vozila.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti posebni pogoji z oznako PG-gap-opl/19-3 se uporabljajo od 15. marca 2019.

PG-gap-opl
19-3

Posebni pogoji za GAP zavarovanje
operativnega leasinga

