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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-atm/20-2 se uporabljajo od 1. februarja 2020.

Splošni pogoji za zavarovanje mladega voznika

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec:

 oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec: 
	 oseba,	katere	premoženjski	interes	je	zavarovan,	pri	čemer	sta	zavarovalec 
	 in	zavarovanec	ista	oseba,	razen	pri	zavarovanju	na	tuj	račun;

 ♦ mladi voznik:
	 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	dnevom	prve	pridobitve	vozniškega	dovoljenja	ustrezne 
 kategorije;

 ♦ polica:
 listina o zavarovalni pogodbi;

 ♦ premija:
	 znesek,	ki	ga	zavarovalec	(sklenitelj	zavarovanja)	plača	po	zavarovalni	 
 pogodbi;

 ♦ odškodnina in/ali zavarovalnina:
	 znesek,	ki	ga	zavarovalnica	plača	po	zavarovalni	pogodbi;

 ♦ zavarovalnica:
	 Zavarovalnica	Triglav,	d.d.;

 ♦ druga zavarovalnica:
	 zavarovalnica,	 registrirana	za	sklepanje	 zavarovanj	 avtomobilske 
	 odgovornosti	v	Sloveniji,	razen	Zavarovalnice	Triglav,	d.d.

 ♦ osnovno zavarovanje:
 zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zavarovanje voznika zaradi telesnih 
	 poškodb	ali	zavarovanje	avtomobilskega	kaska	za	vozilo,	katerega	upravlja 
	 mladi	voznik	 in	pri	katerem	ni	bila	obračunana	premija	za	povečano 
	 nevarnost	mladega	voznika.

 1. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI 

(1)	 S	 tem	zavarovanjem	 je	krita	škoda,	ki	nastane	mlademu	vozniku	ali	
sozavarovani osebi, ker: 
1)	 pri	osnovnem	zavarovanju	avtomobilske	odgovornosti	ter	zavarovanju	

voznika za škodo zaradi telesnih poškodb sklenjeno	pri	 tej	ali	drugi	
zavarovalnici	za	vozilo,	ki	ga	upravlja	mladi	voznik,	ni	bila	obračunana	
premija	za	povečano	nevarnost	mladega	voznika;	

(2)	 Če	je	posebej	dogovorjeno	 in	 je	plačana	dodatna	premija,	 je	krita	tudi	
škoda,	ki	nastane	mlademu	vozniku	ali	sozavarovani	osebi	pri	osnovnem	
zavarovanju	avtomobilskega	kaska	sklenjenega	pri	tej	ali	drugi	zavarovalnici	
za vozilo,	ki	ga	upravlja	mladi	voznik	za	rizike	prometna	nesreča,	trčenje	
vozila,	prevrnitev	vozila,	zdrs	vozila,	padec	vozila,	udarec	ali	padec	kakega	
predmeta,	snega	ter	ledenih	sveč	ali	ledenih	tvorb	in	ni	bila	obračunana	
premija	za	povečano	nevarnost	mladega	voznika.	

(3)	 Škoda,	ki	jo	krije	zavarovalnica:
1)		Pri	zavarovanju	avtomobilske	odgovornosti	največ	znesek	v	višini	

30%	celotne	škode,	ki	 jo	 je	zavarovalnica	ali	druga	zavarovalnica	
dolžna	izplačati	tretjim	osebam	iz	naslova	zavarovanja	avtomobilske	
odgovornosti	za	vozilo,	katerega	je	v	času	škodnega	dogodka	upravljal	
mladi	voznik,	vendar	v	nobenem	primeru	ne	več	kot	so	z	Zakonom	o	
obveznih	zavarovanjih	oz.	njegovih	podzakonskih	aktih	predpisane	
najnižje	zavarovalne	vsote.	

2)	 Pri	zavarovanju	voznika	za	škodo	zaradi	 telesnih	poškodb	največ	
znesek	v	višini	30%	celotne	škode,	ki	 jo	 je	zavarovalnica	ali	druga	
zavarovalnica	dolžna	izplačati	zavarovancu	oz.	svojcu	zavarovanca	z	
naslova zavarovanja voznika za škodo zaradi telesnih poškodb, ki je v 
času	škodnega	dogodka	vozilo	upravljal	mladi	voznik,	do	zavarovalne	
vsote,	ki	je	navedena	v	polici.	

3)	 Pri	zavarovanju	avtomobilskega	kaska	največ	znesek	v	višini	30%	
celotne	škode,	ki	 jo	 je	zavarovalnica	ali	druga	zavarovalnica	dolžna	
izplačati	zavarovancu	z	naslova	zavarovanja	avtomobilskega	kaska	
za	rizik	prometna	nesreča,	trčenje	vozila,	prevrnitev	vozila,	zdrs	vozila,	
padec	vozila,	udarec	ali	padec	kakega	predmeta,	snega	ter	ledenih	sveč	
ali	ledenih	tvorb,	katerega	je	v	času	škodnega	dogodka	vozilo	upravljal	
mladi	voznik,	do	zavarovalne	vsote,	ki	je	navedena	v	polici.	

	 Zavarovalnica	krije	 le	materialno	škodo	na	vozilu,	pri	 čemer	se	
zavarovalnina	izračuna	na	način,	da	se	višina	škode	na	vozilu	pomnoži	z	
razmerjem	med	dodatnim	delom	premije,	ki	bi	pri	zavarovalnici	ali	drugi	

zavarovalnici	morala	biti	plačana	za	povečano	nevarnost	za	vozilo,	ki	ga	
uporablja	voznik	z	manj	kot	tremi	leti	vozniških	izkušenj,	in	polno	premijo,	
ki	bi	morala	biti	plačana	pri	zavarovalnici	ali	pri	drugi	zavarovalnici	za	
povečano	nevarnost	za	vozilo,	ki	ga	uporablja	voznik	z	manj	kot	tremi	
leti	vozniških	izkušenj.	V	nobenem	primeru	pa	zavarovalnica	po	tem	
kritju	ne	jamči	več	kot	30%	celotne	materialne	škode	oziroma	ne	več	
kot	30%	od	novonabavne	vrednosti	poškodovanega	oziroma	uničenega	
vozila,	 izračunane	po	EurotaxGlass´s	metodologiji	 (odvisno	katera	
vrednost	je	nižja),	oz.	do	dogovorjene	zavarovalne	vsote. 

2. člen - ZMANJŠANE  NEVARNOSTI  IN  POSEBNE 
OKOLIŠČINE

(1)	 Za	zmanjšano	nevarnosti	in	posebne	okoliščine,	ki	znižujejo	zavarovalno	
premijo mladega voznika se štejejo:
	1)	Vožnja	samo	z	izbranim	vozilom.

(2)	 Če	je	bil	za	zmanjšano	nevarnost	obračunan	popust	na	premijo,	za	katerega	
se	ob	nastanku	zavarovalnega	primera	ugotovi,	da	ne	ustreza	določilom	
o	zmanjšani	nevarnosti	v	premijskem	ceniku,	ima	zavarovalnica	pravico	
zmanjšati	dajatev	po	zavarovalni	pogodbi,	 tako	da	dajatev	pomnoži	z	
razmerjem	med	obračunano	premijo	in	premijo,	ki	bi	morala	biti	obračunana.  

3. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI 

(1)	 Zavarovanje	ne	krije	škode,	ki	ne	izpolnjuje	pogojev	za	kritje	po	osnovnem	
zavarovanju,	sklenjenem	pri	zavarovalnici	ali	pri	drugih	zavarovalnicah,	
in	sicer	ne	glede	na	to,	ali	gre	za	nezavarovano	nevarnost	ali	za	izgubo	
zavarovalnih	pravic	ali	za	opustitev	razširitve	kritja	in	podobno.	

(2)	 Zavarovanje	prav	tako	ne	krije	škode,	če	je	škodni	dogodek	iz	osnovnega	
zavarovanja,	pri	katerem	se	 je	 izkazalo,	da	bi	morala	biti	obračunana	
premija	za	povečano	nevarnost	mladega	voznika,	nastal	pred	sklenitvijo	
tega	zavarovanja.

4. člen - ZAVAROVANE  OSEBE 

(1)	 S	 tem	 zavarovanjem	 je	 zavarovan	mladi	 voznik	 ali	 druga	oseba	
(sozavarovana	oseba),	ki	je	zanj	dolžna	poravnati	del	odškodnine	oziroma	
ji	 je	bila	zavarovalnina	zmanjšana,	ker	ni	bila	obračunana	premija	za	
povečano	nevarnost	mladega	voznika,	čeprav	se	je	ob	škodnem	dogodku	
izkazalo,	da	bi	morala	biti	obračunana.

5. člen - OBMOČJE  VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA 

(1)	 Če	ni	drugače	dogovorjeno,	velja	zavarovanje	na	enakem	območju,	kot	
velja	osnovno	zavarovanje,	vendar	v	nobenem	primeru	ne	širše	kot	območju	
Republike	Slovenije	in	držav,	ki	so	podpisnice	Sporazuma	med	nacionalnimi	
zavarovalnimi	biroji	držav	članic	Evropskega	gospodarskega	prostora	in	
drugih	pridruženih	članic	oziroma	območju	držav,	podpisnic	Splošnih	pravil	
(zelena	karta)	ter	območju	ostalih	držav,	razen	pri	razširitvi	zavarovanja	
na	avtomobilski	kasko,	kjer	območje	veljavnosti	zavarovanja	ne	more	biti	
širše	kot	geografsko	območje	Evrope.

6. člen - PODALJŠANO  KRITJE  (RESPIRO  ROK)

Pri	zavarovanju	sklenjenem	za	eno	ali	več	let,	se	obojestranske	obveznosti	
in	pravice	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.	
Če	pride	v	respiro	roku	do	zavarovalnega	primera,	 je	zavarovanec	dolžan	
plačati	premijo	za	celo	zavarovalno	leto. 

7. člen - SKUPNA  DOLOČILA  SPLOŠNIH  POGOJEV

Poleg	teh	splošnih	pogojev	se	uporabljajo	tudi	Skupna	določila	splošnih	pogojev	
z	oznako,	ki	 je	navedena	na	zavarovalni	polici,	v	kolikor	niso	v	nasprotju	z	
določili	teh	splošnih	pogojev.	


