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Dopolnilni pogoji za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, 
zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v vozilih

1. člen - SKLENITEV ZAVAROVANJA
(1) Zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga 

in drugih stvari se lahko sklene samo poleg zavarovanja splošnega 
avtomobilskega kaska ali zavarovanja delnega avtomobilskega kaska po 
kombinacijah B ali K za vozilo, s katerim se te stvari prevažajo.

(2) Za to zavarovanje se uporabljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje 
avtomobilskega kaska PG-aka/22-3 in Skupnih določil splošnih pogojev, 
če s temi dopolnilnimi pogoji ni določeno drugače.

2. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega 

blaga in drugih stvari v vseh vrstah vozil so lahko: 
1) orodje, dodatna oprema, priključne naprave, pribor in rezervni deli, 

kakor tudi reklamni napisi v vozilu in/ali na njem, okrasni deli in 
naprave, namenjene vozilu, ki so vgrajene kasneje;

2) avdio, video in klimatske naprave, ki niso bile tovarniško vgrajene v 
vozilo, in so konstrukcijsko namenjene za uporabo v vozilu in zunaj njega.

 Antena in zvočniki se štejejo za sestavni del avdio in video naprav;
3) prtljaga v vozilih; za prtljago se ne šteje orodje in pribor, material, ki je 

potreben za opravljanje poklicne dejavnosti, denar in listine katerekoli vrste;
4) zbirke vzorcev trgovskega blaga v osebnih avtomobilih;
5) orodje, pribor, material in deli, namenjeni opravljanju poklicne dejavnosti, 

ki se prevaža v osebnih avtomobilih;
6) prenosna tehnična sredstva, ki so v osebnih avtomobilih (inštrumenti, 

aparati, kamere, mobilni telefoni ipd.).
(2) Predmet zavarovanja so samo stvari, ki so navedene v polici in so v vozilu 

ali pritrjene nanj, razen če ni drugače dogovorjeno.

3. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in 

drugih stvari v zavarovanih vozilih krije škodo zaradi poškodb, uničenja 
ali izginitve zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od 
zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov in nastane zaradi 
nevarnosti, ki so krite z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska ali 
z zavarovanjem delnega avtomobilskega kaska po kombinacijah B ali K.

(2) Pri zavarovancu, ki se ukvarja z javnim prevozom potnikov z avtobusi ali 
osebnimi avtomobili, so krite tudi škode, ki so nastale zaradi zamenjave 
ali izginitve prtljage ob izdaji ali njenem prejemu.

4. člen - OMEJITVE  ZAVAROVALNEGA  KRITJA
(1) Zavarovalnica ne povrne škode v primerih, navedenih v 8. členu Splošnih 

pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska PG-aka/22-3.
(2) Zavarovanje prtljage se nanaša le na stvari osebne uporabe, ki jih 

zavarovanec, voznik ali potniki nosijo s seboj.
 Za prtljago se poleg običajnih stvari za osebno uporabo štejejo tudi stvari, 

kot so: oprema za vikend, taborjenje, amaterski fotoaparat s priborom, 
prenosne avdio in video naprave, daljnogled, lovska puška, osebno orožje 
in športni rekviziti.

 Nakit in predmeti iz dragih kovin so zavarovani kot prtljaga vendar največ 
do 150 EUR po komadu.

(3) Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane v času, ko se 
zavarovane stvari nahajajo v/na zavarovanem vozilu.

 Prtljaga, orodje in pribor, ki je namenjen za opravljanje poklicne dejavnosti 
ter prenosna tehnična sredstva so zavarovana le, če se prevažajo skupaj 
z lastnikom ali delavci lastnika stvari.

5. člen - ZAVAROVALNA  VREDNOST  IN  OSNOVA  ZA  
DOLOČITEV  PREMIJE

Za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in 
drugih podobnih stvari se zavarovalna vrednost in zavarovalna premija določa 
na podlagi dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje na I. riziko).

6. člen - SOUDELEŽBA  ZAVAROVANCA  PRI  ŠKODI  
(ODBITNA FRANŠIZA)

Odbitna franšiza se pri zavarovanju dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev 
trgovskega blaga in drugih podobnih stvari ne upošteva, če z zavarovalno 
pogodbo ni drugače dogovorjeno.

7. člen - DOLOČANJE  ZAVAROVALNE  PREMIJE  NA 
PODLAGI  ŠKODNEGA  DOGAJANJA

Če je ob sklenitvi zavarovanja avtomobilskega kaska dogovorjeno, da se pri 
določanju zavarovalne premije upošteva število prijavljenih škod v preteklem 
zavarovalnem obdobju za vsako vozilo posebej, se pri zavarovanju dodatne 
opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih podobnih stvari 
določila 19. člena Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska 
PG-aka/22-3 ne uporabljajo.

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


