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Splošni pogoji
za zavarovanje kasko karambol

1. člen - UVODNE DOLOČBE

3. člen - OBMOČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA

(1) Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje avtomobilskega kaska za osebne
avtomobile.
(2) Zavarovanje kaska po teh pogojih se lahko sklene le skupaj z zavarovanjem
avtomobilske odgovornosti istega vozila, sklenjenim pri Zavarovalnici
Triglav, d.d.
(3) Izrazi v teh pogojih pomenijo:
♦
zavarovalec
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
♦
zavarovanec
oseba, katere interes je zavarovan; zavarovalec in zavarovanec je ista
oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;
♦
osnovno zavarovanje
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav,
d.d., na podlagi katerega je sklenjeno to zavarovanje;
♦
osebni avtomobil
motorno vozilo namenjeno prevozu potnikov z največ osmimi sedeži poleg
sedeža voznika;
♦
zavarovalna vsota
dogovorjeni denarni znesek, ki predstavlja zgornjo mejo obveznosti
zavarovalnice, če nastane zavarovalni primer;
♦
zavarovalna premija
znesek, ki ga plača zavarovalec za sklenjeno zavarovanje;
♦
zavarovalna polica
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
♦
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 ali je
nastala materialna škoda;
♦
trčenje vozila z drugim udeležencem v prometu
fizični kontakt zavarovanega vozila z drugim udeležencem v prometu v
prometni nesreči;
♦
odbitna franšiza
dogovorjeni znesek soudeležbe zavarovanca pri škodi;
♦
zavarovalnina
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi.

Zavarovanje kasko karambol velja, dokler so zavarovane stvari na geografskem
območju Evrope.

2. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so motorna vozila kategorije M1(G) - osebni
avtomobili in njihovi sestavni deli ter oprema, ki so tovarniško vgrajeni ali
pritrjeni v/na vozilo in so kot sestavni del posameznega modela in tipa
vozila navedeni v zavarovalni pogodbi, in zakonsko predpisana oprema
vozila.
(2) Zavarovanje po teh pogojih se lahko sklene za osebne avtomobile starejše
od sedmih let, katerih novonabavna vrednost na dan sklepanja tega
zavarovanja ne presega v premijskem sistemu določene mejne vrednosti.
Starost vozila se šteje od datuma prve registracije vozila na dan sklenitve
tega zavarovanja. V kolikor je to posebej dogovorjeno, se lahko zavarujejo
tudi rabljena osebna vozila mlajša od sedmih let.
(3) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja:
1) osebni avtomobili katerih oblika nadgradnje je: bivalno vozilo (avtodom),
reševalno vozilo, neprebojno vozilo, pogrebno vozilo, gasilsko vozilo,
policijsko vozilo, vojaško vozilo, vozilo šole vožnje;
2) osebni avtomobili katerih uporaba je namenjena hitrostnem tekmovanju,
prevozu nevarnih snovi, taksi službi ali rent-a-car dejavnosti;
3) osebni avtomobili, ki so predmet lizing pogodb, z izjemo posebnih
dogovorov;
4) dodatna oprema in sestavni deli vozil, ki so vgrajeni in pritrjeni v/na
vozilo naknadno in niso v ponudbi proizvajalca vozil (vlečna kljuka,
prtljažnik, reklamni napisi, okrasni deli in naprave, ipd).

4. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI IN SKLOPI
ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovanje kasko karambol krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja
ali izginitve zavarovanih stvari v okviru izbranega sklopa zavarovanih
nevarnosti. Zavarovalec zavarovalno kritje izbere na podlagi enega od
možnih sklopov zavarovanih nevarnosti.
(2) Sklopi zavarovanih nevarnosti so:
1) Kasko karambol osnovni,
2) Kasko karambol plus.

5. člen - KASKO KARAMBOL OSNOVNI
Zavarovanje po sklopu kasko karambol osnovni krije škodo zaradi uničenja
ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki so posledica prometne nesreče zaradi
trčenja zavarovanega vozila z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu.

6. člen - KASKO KARAMBOL PLUS
Zavarovanje po sklopu kasko karambol plus krije škodo zaradi uničenja ali
poškodovanja in izginitve zavarovanih stvari, ki so posledica:
1) prometne nesreče zaradi trčenja zavarovanega vozila z drugim vozilom
oziroma udeležencem v prometu;
2) toče;
3) viharja - veter, ki piha s hitrostjo najmanj 62 km/h;
4) direktnega udara strele;
5) potresa;
6) poplave ter hudourniške ali visoke vode;
7) tatvine vozila v celoti.

7. člen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovanje ne krije škode na zavarovanem vozilu, ki nastane:
1) zaradi dogodka, ki po teh pogojih ni zavarovalni primer;
2) zaradi prometne nesreče v kateri ni prišlo do fizičnega kontakta
zavarovanega vozila z drugim udeležencem v prometu;
3) zaradi neposrednega dotika neznanega motornega vozila, ko se
zavarovano vozilo ne premika;
4) zaradi trčenja vozila z živaljo ali škode na vozilu, ki jo povzroči žival;
5) zaradi poškodovanja ali uničenja motorja in drugih delov vozila zaradi
izgube olja ali hladilne tekočine pri vožnji po poškodovanju vozila v
prometni nesreči;
6) zaradi poškodovanja ali uničenja vozila in delov vozila nastale po
izvršeni vlomski ali roparski tatvini ter protipravnem odvzemu vozila;
7) zaradi vlomske in roparske tatvine delov vozila oz. poskusa teh dejanj,
8) zaradi vožnje po poplavljenem območju ali poplavljeni cesti;
9) zaradi poškodovanja ali uničenja motorja zaradi vode, ki vdre v
izgorevalni prostor motorja vozila;
10) kot posledica požara, nenadnega zunanjega toplotnega in kemičnega
delovanja, eksplozije in snežnega ali zemeljskega plazu;
11) zaradi udarca ali padca kakega predmeta, razen v primeru zavarovanih
nevarnosti;
12) zaradi objestnih in nasilnih dejanj tretjih oseb;
13) zaradi vojne, vojni podobnih dogodkov, terorističnih dejanj in nemirov,
ki nastanejo ob takih dogodkih.

8. člen - POVEČANA NEVARNOST
Za povečano nevarnost se šteje vozilo, ki ga uporablja voznik z manj kot
tremi leti vozniških izkušenj ali voznik, ki vozi s spremljevalcem v skladu z
veljavno zakonodajo. Vozniške izkušnje se pričnejo šteti z dnem prve pridobitve
vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije.
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9. člen - OMEJITVE ZAVAROVALNEGA KRITJA IN
STROŠKOV V ZVEZI Z ZAVAROVALNIM
PRIMEROM
(1) Zavarovanje ne krije:
1) izgube pogonskega goriva iz kateregakoli vzroka;
2) zmanjšane vrednosti vozila po opravljenem popravilu;
3) posredne škode, zlasti: izgube zaslužka, obratovalnega zastoja, kazni,
stroškov najemanja nadomestnega vozila, stroškov garažiranja in
hrambe zavarovanih stvari;
4) stroškov popravila, ki so posledica izboljšave ali izpopolnitve stvari,
izvršene ob popravilu (pridobitev na vrednosti);
5) stroškov vleke, prevoza ali reševanja poškodovanega ali uničenega
vozila;
6) stroškov nadomestnega vozila;
7) stroškov pravne pomoči za prijavo zavarovalnega primera oziroma za
sestavo zahtevka za uveljavljanje zavarovalnine.
(2) Za zavarovanje po teh pogojih velja, da se popravilo poškodovanega vozila
izvaja na pogodbenih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. oziroma servisih, ki
jih določa zavarovalnica. V tem primeru zavarovalnica zavarovancu prizna
ugodnosti v obliki zmanjšanja odbitne franšize, kot je določeno v 15. členu
teh pogojev.
(3) V primerih, ko se poškodovano vozilo ne popravlja na pogodbenih mestih
Zavarovalnice Triglav, d.d., krije zavarovalnica stroške popravila največ
v enakem obsegu, kot bi znašalo popravilo na pogodbenem servisu
zavarovalnice, če ni dogovorjeno drugače.

10. člen - SUBROGACIJA
(1) S tem zavarovanjem je krita tudi škoda, nastala zaradi zavarovanih
nevarnosti, za katero je odgovorna oseba, kateri je zavarovanec prepustil
upravljanje vozila (sozavarovane osebe).
(2) Zavarovalnica nima pravice do povračila škode od sozavarovanih oseb
kot povzročiteljev škode iz tega zavarovanja (subrogacija).

11. člen - IZKLJUČITVE ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovalnica ne krije škode:
1) če je zavarovanec ali voznik kršil tehnične predpise in proizvajalčeva
navodila za vzdrževanje in izkoriščanje zavarovanega vozila ali je vozilo
uporabljal za drugačen namen, kot je določeno v zavarovalni pogodbi;
2) če zavarovanec ali voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja
tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil;
3) če je bilo zavarovancu ali vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško
dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni
ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma
varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na
ozemlju Republike Slovenije, varstveni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
4) če je zavarovanec ali voznik zavarovanega vozila vozilo upravljal pod
vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi.
Šteje se, da je zavarovanec ali voznik pod vplivom alkohola v naslednjih
primerih:
a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v krvi več kot 0,50 grama
alkohola na kilogram krvi oziroma če ima več kot 0,24 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka;
b) če ne glede na količino alkohola v organizmu kaže znake motenj v
vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem
prometu;
c) če je alko-test pozitiven, pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo
natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, razen če
odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);
d) če se po nastanku zavarovalnega primera izmakne preiskavi svoje
alkoholiziranosti oziroma jo odkloni, konzumira alkohol, tako da
onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi oziroma stopnjo
alkoholiziranosti v trenutku nastanka zavarovalnega primera.
Šteje se, da je zavarovanec ali voznik pod vplivom prepovedanih drog,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:
a) če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v
vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi
uživanja prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi ali če po nastanku zavarovalnega primera uživa
prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne
snovi, ter tako onemogoči ugotavljanje navedenih snovi v organizmu
v trenutku nastanka zavarovalnega primera,
b) če se po nastanku zavarovalnega primera izmakne preiskavi
ali jo odkloni, oziroma odkloni možnosti ugotavljanja prisotnosti
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi v njegovem organizmu.

(2) Zavarovalnica pa krije škodo nastalo ob zavarovalnem primeru, ki ni v
vzročni zvezi z okoliščinami iz (1) odstavka tega člena.
(3) Zavarovalnica krije škodo tudi zavarovancu, ki se ukvarja z dajanjem vozil v
zakup ali najem, če je zavarovalni primer povzročil voznik brez vozniškega
dovoljenja, pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi.
(4) Če je posebej dogovorjeno, zavarovalnica krije tudi škodo, nastalo
v zavarovalnem primeru, ki jo povzroči voznik pod vplivom alkohola,
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi na
vozilih zavarovancev pravnih oseb pri službenih vožnjah.

12. člen - ZAVAROVALNA VSOTA
(1) Jamstvo zavarovalnice za posamezen zavarovalni primer je določeno z
višino dogovorjene zavarovalne vsote.
(2) Zavarovalno vsoto določi zavarovalnica v odvisnosti od vrednosti vozila.
Najnižja in najvišja možna zavarovalna vsota sta določeni s premijskim
cenikom zavarovalnice.

13. člen - OSNOVA ZA DOLOČITEV ZAVAROVALNE
PREMIJE
(1) Za določitev zavarovalne premije se upošteva nabavna vrednosti novega
vozila na dan sklenitve ali obnove zavarovanja oziroma obračuna
zavarovalne premije. Nabavna vrednost novega vozila je povzeta iz
kataloga Eurotax.
(2) Za določitev zavarovalne premije za to zavarovanje, se skladno s
premijskim cenikom upoštevajo tudi kriteriji v zvezi z uporabo vozila ter
podatki o vozilu in zavarovancu oziroma uporabniku.
(3) Če je osnova za izračun premije nabavna vrednost novega vozila brez
davka na dodano vrednost (DDV), mora biti to v polici navedeno.

14. člen - DOLOČANJE ZAVAROVALNE PREMIJE NA
PODLAGI ŠKODNEGA DOGAJANJA
(1) Pri določanju zavarovalne premije se upošteva škodno dogajanje pri
osnovnem zavarovanju avtomobilske odgovornosti v preteklem času
trajanja zavarovanja vozila. Upošteva se tudi pretekli čas zavarovanja brez
prijavljene škode pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti za posamezno
vozilo. Na podlagi tega se, skladno s premijskim cenikom, pri zavarovanju
kasko karambol upošteva enak odstotek izhodiščne premije kot je določen
pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti.
(2) Prijavljeni škodni primeri iz zavarovanja kasko karambol v preteklem
zavarovalnem obdobju ne vplivajo na višino premije tega zavarovanja.

15. člen - SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA PRI ŠKODI
(ODBITNA FRANŠIZA)
(1) Dajatev zavarovalnice (zavarovalnina) se zniža za dogovorjeni znesek
soudeležbe zavarovanca pri škodi (odbitna franšiza). Zavarovalnica ne
povrne škode, ki je manjša od zneska odbitne franšize.
(2) Odbitna franšiza za posamezen zavarovalni primer znaša 100 EUR.
(3) Če se vozilo popravlja na pogodbenih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. ali
servisih, ki jih določi zavarovalnica, se odbitna franšiza zniža za polovico.
(4) V zavarovalnem primeru zaradi tatvine vozila v celoti znaša odbitna franšiza
100 EUR.
(5) V zavarovalnem primeru zaradi trčenja vozila z drugim udeležencem v
prometu, ko je zavarovano vozilo upravljal voznik z manj kot tremi leti
vozniških izkušenj ali voznik, ki v skladu z zakonodajo lahko vozi samo
s spremljevalcem, znaša odbitna franšiza, ne glede na izbrani servis
popravila, 150 EUR.
(6) Odbitna franšiza se upošteva pri vsakem zavarovalnem primeru.

16. člen - UGOTAVLJANJE VIŠINE ŠKODE
(1) Škoda, ki jo krije zavarovanje, se ugotavlja v primeru:
a) uničenja zavarovanega vozila ali tatvine zavarovanega vozila v celoti
(popolna škoda) - po dejanski vrednosti zavarovanega vozila na
dan ugotavljanja višine škode, zmanjšani za tržno vrednost rešenih
ostankov, upoštevaje stanje vozila neposredno pred zavarovalnim
primerom.
Za ugotavljanje višine škode je odločilna nabavna vrednost novega
vozila na dan ugotavljanja višine škode, zmanjšana za izgubljeno
vrednost zaradi amortizacije. Amortizacija se ugotavlja na podlagi
starosti vozila, prevoženih kilometrov in splošnega stanja vozila, kakor
tudi cen, ki jih na trgu oblikujeta ponudba in povpraševanje;
b) poškodovanja zavarovanega vozila (delna škoda) - po višini stroškov
popravila.
Od stroškov za nakup novih nadomestnih delov in stroškov barvanja,
se ne odbija ustrezni znesek zaradi zmanjšanja vrednosti zamenjanih

PG-aka-kk/22-3
PG-aod/11-7

delov zaradi amortizacije, razen v primeru nakupa novih pnevmatik,
akumulatorja, izpušnega sistema, amortizerjev, pogonskih baterij, ipd.
V tem primeru se odbije znesek v višini obrabe. Pri ugotavljanju višine
škode se ne upoštevajo okoliščine, da zaradi pomanjkanja nadomestnih
delov zavarovanega vozila ni mogoče popraviti.
(2) Ostanki uničenih ali poškodovanih stvari ostanejo v zavarovančevi lasti in
se obračunajo po tržni ceni in stanju stvari na dan ugotavljanja škode, če
ni drugače dogovorjeno.
(3) Če pri zavarovanju kasko karambol plus po nastopu zavarovalnega primera
zaradi tatvine vozila v celoti zavarovano vozilo najdejo pred iztekom 30 dni,
računano od dneva prijave policiji, je zavarovanec vozilo dolžan prevzeti.
Če zavarovano vozilo ni najdeno v 30 dneh, se škoda ugotavlja, kot da je
zavarovano vozilo uničeno brez rešenih delov.
(4) Pri ugotavljanju škode na vozilu se upošteva tudi škoda zaradi:
1) uničenja ali poškodovanja vozila, ki je nastalo pri njegovem reševanju;
2) dežja in snega, ki je padel v vozilo neposredno po njegovem
poškodovanju.

17. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)
(1) V primeru poškodovanja ali uničenja zavarovanega vozila zavarovalnica
na podlagi 1. in 4. odstavka 16. člena teh pogojev zavarovancu plača
ugotovljeno škodo v polnem znesku vendar ne več kot znaša dogovorjena
zavarovalna vsota na polici.
(2) Pri zavarovalnem primeru tatvine zavarovanega vozila zavarovalnica
plača ugotovljeno škodo v polnem znesku, vendar največ do vrednosti
zavarovanega vozila na dan ugotavljanja višine škode.
(3) Pri zavarovalnem primeru tatvine vozila in drugih oblik protipravnega
odvzema vozila je zavarovalnica dolžna plačati zavarovalnino šele po
preteku 30 dni od dneva, ko je zavarovanec zavarovalni primer prijavil
policiji. Če zavarovano vozilo najdejo po 30 dneh, jo zavarovanec lahko
prevzame in obdrži, sprejeto zavarovalnino pa mora vrniti. Če zavarovanec
zavarovane stvari ne prevzame, zavarovalnica organizira njeno prodajo,
zavarovanec pa je na poziv zavarovalnice dolžan sodelovati pri ureditvi
dokumentacije v zvezi s prodajo vozila. Če zavarovancu zavarovalnina še
ni bila izplačana, se izplača po določbah 3. odstavka 16. člena teh pogojev,
če pa mu je bila že izplačana, mora zavarovanec kupnino do višine sprejete
zavarovalnine prepustiti zavarovalnici.
(4) Dajatev zavarovalnice se pri izplačilu škode ustrezno zniža skladno z
določili 15. člena teh pogojev.
(5) V primeru uničenja ali izginiatve vozila ima zavarovalnica pravico neplačano
zavarovalno premijo odbiti od izračunane zavarovalnine.

18. člen - PODALJŠANO KRITJE (RESPIRO ROK)
Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti
in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če
zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovančeva
izjava, da na to podaljšanje ne pristane. Izjemoma, zaradi usklajevanja trajanja
zavarovanja z datumom registracije vozila, velja respiro rok tudi za zavarovanja
krajša od enega leta. Če pride v respiro roku do zavarovalnega primera, je
zavarovanec dolžan plačati premijo za celo zavarovalno leto.

19 člen - ODSVOJITEV ZAVAROVANE STVARI
(1) Pri zamenjavi uporabnika oziroma lastnika zavarovane stvari zavarovanje
preneha ob 24. uri tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik prevzame
zavarovano stvar.
(2) Zavarovanec ima pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas
zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera.
(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi tedaj, če je z eno polico zavarovanih
več stvari.
(4) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovanega
vozila se zavarovalno razmerje ne spremeni.

20. člen - PRENEHANJE ZAVAROVANJA IN VRAČILO PREMIJE
V primeru prenehanja zavarovanja zaradi uničenja, odsvojitve ali odjave vozila
pri pristojnem organu, je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti
premijo za preostalo dobo trajanja zavarovanja, od prejema pisnega zahtevka
za vračilo premije, če do tedaj ni prišlo do zavarovalnega primera. Pri odjavi
vozila zavarovanje preneha po predhodnem pisnem dogovoru zavarovalca in
zavarovalnice.

21. člen - ZAVAROVANČEVE DOLŽNOSTI PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Po nastanku zavarovalnega primera:
1) mora zavarovanec takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil
nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice;
2) mora zavarovanec izpolniti obrazec Evropskega poročila o prometni
nesreči;
3) zavarovanec ne sme spreminjati stanja poškodovanih oziroma uničenih
stvari, dokler si jih ne ogleda predstavnik zavarovalnice, razen če je
sprememba potrebna v javnem interesu, oziroma da bi bila škoda
manjša.
(2) Zavarovanec mora v primeru trčenja z drugim udeležencem v prometu,
kot dokaz nastanka zavarovalnega primera zavarovalnici predložiti
pravilno izpolnjen obrazec Evropskega poročila o prometni nesreči,
potrdilo o opravljenem policijskem zapisniku oziroma policijskem ogledu
ali pisne izjave udeležencev prometne nesreče. Če zavarovanec ne
predloži zahtevanih podatkov in dokazov, se šteje, da ni dokazal nastanka
zavarovalnega primera oziroma višine škode.
(3) Po nastanku zavarovalnega primera za zavarovanca oziroma uporabnika
veljajo tudi splošne dolžnosti zavarovalca in zavarovanca po zavarovalnem
primeru iz vsakokrat veljavnih Skupnih določil splošnih pogojev.

22. člen - UGOTAVLJANJE IN OCENITEV ŠKODE
Po prejemu prijave zavarovalnega primera mora zavarovalnica najkasneje v
3 dneh pričeti z ugotavljanjem in ocenjevanjem škode. Če zavarovalnica tega
ne stori, sme zavarovanec začeti z ocenjevanjem in odpravljanjem posledic
škode, pod pogojem, da prej zavaruje dokaze o nastanku zavarovalnega
primera in obsegu škode.

23. člen - ZAVAROVANJE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je bilo zavarovano
vozilo poškodovano (delna škoda) in izplačana zavarovalnina skupaj z
zneskom odbitne franšize ne presega dogovorjene zavarovalne vsote, se
zavarovalno razmerje nadaljuje.
(2) Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je bilo zavarovano vozilo
poškodovano, izplačana zavarovalnina pa je skupaj z zneskom odbitne
franšize enaka dogovorjeni zavarovalni vsoti, zavarovanje preneha.
(3) Zavarovanje preneha tudi po nastanku zavarovalnega primera, ko je zaradi
uničenja ali tatvine vozila ugotovljena in priznana popolna škoda.
(4) Po prenehanju zavarovanja iz predhodnih odstavkov tega člena,
lahko zavarovanec po izvršenem popravilu za isto vozilo sklene novo
zavarovanje, pri čemer si zavarovalnica pridržuje pravico, da na takšno
zavarovanje ne pristane.

24. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV
Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z
oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z
določili teh pogojev.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-aka-kk/22-3 se uporabljajo od 1. marca 2022.

