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Dopolnilni pogoji o obveznem zavarovanju potnikov  
v javnem prometu proti posledicam nesreče

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti dopolnilni pogoji z oznako PG-onz-ONP/16-4 se uporabljajo od 1. aprila 2016.

1. člen - SPLOŠNA  DOLOČILA

(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: splošni 
pogoji) in ti dopolnilni pogoji so sestavni del pogodbe o obveznem 
zavarovanju potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, ki 
jo lastniki oziroma uporabniki prevoznih sredstev na ozemlju Republike 
Slovenije sklenejo po določilih Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. 

(2) Sklenitelj po teh dopolnilnih pogojih je pravna ali fizična oseba, ki opravlja 
javni prevoz potnikov.

2. člen - ZAVAROVANE  OSEBE

(1) Za potnika v javnem prometu se šteje oseba, ki potuje v prevoznem sredstvu 
javnega prometa, ne glede na to, ali ima za potovanje veljavno vozovnico 
ali ne. Za potnika se šteje tudi oseba, ki ima pravico do brezplačne vožnje.

(2) Za potnika se šteje tudi oseba, ki vstopa v prevozno sredstvo ali med 
potovanjem oziroma po njem izstopa iz njega, kakor tudi oseba, ki je 
pred vstopom ali po izstopu poškodovana zaradi obratovanja prevoznega 
sredstva.

(3) Osebe, zaposlene na prevoznem sredstvu, se ne štejejo za potnike, kakor 
tudi ne osebe, ki opravljajo kako delo v zvezi z obratovanjem vozila, medtem 
ko je vozilo na prostoru, določenem za potnike, ne glede na to, ali so ti v 
vozilu ali izven njega.

(4) Osebe navedene v (1.) in (2.) odstavku tega člena, so zavarovane ne glede 
na njihovo zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost.

(5) Da je oseba bila potnik, mora dokazati upravičenec zavarovanja.

3. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovalnica jamči za nezgode na ozemlju Republike Slovenije in izven 
meja Republike Slovenije. 

(2) Zavarovalnica jamči samo za nezgode, ki so v neposredni vzročni zvezi s 
potovanjem in uporabo prevoznega sredstva.

(3) Zavarovalnica ne jamči za nezgode pri vožnji s prevoznim sredstvom, s 
katerim po predpisih vožnja ni bila dogovorjena. V dvomu o tem je odločilno 
mnenje pristojnega prometnega organa.

4. člen - TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA

Jamstvo zavarovalnice za posameznega potnika traja ves čas, dokler se oseba 
šteje za potnika po določilih 2. člena teh dopolnilnih pogojev.

5. člen - PLAČILO  PREMIJE

(1) Premija se obračunava na podlagi skupne vrednosti prodanih voznih kart 
v dogovorjenem obdobju.

(2) Sklenitelj je dolžan plačati zavarovalnici dogovorjeno premijo za vse 
zavarovance brez izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja ob roku, ki je 
dogovorjen v polici.

(3) Obveznost zavarovalnice do posameznega zavarovanca obstaja tudi v 
primeru, če sklenitelj ni plačal premije ob roku, navedenem v polici, če je 
nezgoda nastala med trajanjem zavarovanja po določilih splošnih pogojev.

(4) Sklenitelj je dolžan zavarovalnici dovoliti vpogled v svoje evidence, iz katerih 
se lahko ugotovi pravilnost obračuna in plačilo premije.

6. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

Obveznost zavarovalnice je omejena z najnižjimi zavarovalnimi vsotami 
za primer smrti, trajne izgube splošne delovne sposobnosti (invalidnosti) in v 
primeru začasne nezmožnosti za delo za povračilo izgubljenega dohodka in nujno 
potrebnih stroškov zdravljenja, ki so določene v Zakonu o obveznih zavarovanjih 
v prometu, če v zavarovalni pogodbi niso dogovorjene višje vsote.

7. člen - PRAVICA  REGRESA

(1) Z izplačilom zavarovalnine oziroma odškodnine preidejo do višine izplačila 
skupaj z obrestmi in stroški na zavarovalnico pravice oškodovanca 
oziroma zavarovalnega upravičenca do odškodnine proti drugim, ki so 
kakorkoli odgovorni za škodo, povzročeno z nezgodo, razen proti osebi, 
ki je sklenila zavarovalno pogodbo.

(2) Če je potnik ali drug upravičenec utrpel večjo škodo, kot je znašala 
zavarovalnina, ki jo je prejel iz tega zavarovanja, ima proti osebi, ki je 
odgovorna za škodni dogodek, ali njeni odgovorni zavarovalnici, pravico le 
do zahtevka za preostanek pravno priznane škode. Potniku ali drugemu 
upravičencu, kateremu je odgovorna oseba ali zavarovalnica povrnila vso 
škodo, ugasne pravica do zavarovalnine iz zavarovanja potnikov v javnem 
prometu do višine izplačane odškodnine.

8. člen - DOLŽNOSTI  PO  ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Sklenitelj je dolžan za vsako nezgodo, za katero velja jamstvo po teh 
dopolnilnih pogojih, v posebnem zapisniku o nezgodi navesti vzrok, način, 
kraj in čas nezgode ter zapisnik poslati zavarovalnici.

(2) Poškodovani potnik je dolžan nezgodo takoj prijaviti uradni osebi 
zavarovalca. Če mu zdravstveno stanje tega ne dovoljuje, je dolžan nezgodo 
prijaviti takoj, ko je to mogoče.

9. člen - ZAKLJUČNA  DOLOČILA

Ti dopolnilni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje 
oseb. Če se njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo dopolnilni 
pogoji.


